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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  ترضح  هب  338تهابش 
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ایند رد  ترضح  نآ  رون  386یگدنشخرد 
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نینمؤم يارب  لوسر و  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تحیصن   - 6429

و»  » 430فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تیالو   - 1430

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تیالو   - 1430

دنوادخ هب  تبسن  ترضح  نآ  تیالو  لّوا -  431عوضوم 

436هتکن

: میشاب هتشاد  تیّدج  ششوک و  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  رد  هک  تسا  نیا  یضتقم  ام  یتسود  هکنیا  مود -  436عوضوم 

ام رب  ترضح  نآ  تیالو  موس -  439عوضوم 

ه»  » 444فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ّمه   - 1444

قافن قاقش و  رفک و  ياهانب  مده   - 2445

ناگدنب تیاده   - 3449

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نارجه   - 4449

ي»  » 452فرح

ام رب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمعن )  ) دی  - 1452
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زکرم 458هرابرد 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  یگژیو 

باتک تاصخشم 

.1308 یقتدمحم 1262 -  یناهفصا  هسانشرس : 

هدیزگرب  . یسراف مئاقلا .  ءاعدلا  دیاوف  یف  مراکملا  لایکم  يدادرارق :  ناونع 

.ینیوزق يرئاح  يدهم  مجرتم  یناهفصا ؛ يوسوم  یقتدمحم  فلوم  مالسلا / هیلع  نامز  ماما  ياه  یگژیو  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1385 مق ،)  ) نارکمج دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص  430 يرهاظ :  تاصخشم 

 ( مراهچ پاچ  لایر (   40000 مود 978-964-973-006-6 ؛  پاچ  لایر :  28000 لایر 9649730040 ؛   20000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1386 مود : پاچ  تشاددای : 

.1389 مراهچ :  پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

 - مهدزاود 255ق ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

راظتنا تیودهم -- عوضوم : 

اهاعد عوضوم : 

مجرتم يدهم 1334 ، -  ینیوزق  يرئاح  هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

6م8042166 1385 فلا /BP224 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/959 ییوید :  يدنب  هدر 

م15028-85 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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رشان همدقم 

یلاعت همسب 

رهتشملا لدعلا  رظتنملا و  مئآقلا  یلع  مالسلا 

ناملـسم و ناناوج  نیغورد ، رـشب  قوقح  یبطق و  کت  ناهج  نایعّدـم  طسوت  یفارحنا  راکفا  ینید و  یب  غیلبت  اب  هک  زورما  ناهج  رد 
.دوب دهاوخ  تقیقح  قح و  هار  ناگدنیوپ  تیاده  غارچ  رَظتنم ، يدهم  دوعوم و  یجنم  هب  دیما  دنناشک ، یم  ههاریب  هب  ار  نایدا  رگید 
ملاع فیلأت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  يارب  اعد  دـئاوف  رد  مراکملا  لایکم  گنـس  نارگ  باتک  میدـش  نآرب  اذـل 

مالـسالا هجح  ترـضح  طـسوت  هک  هیلع -  هَّللا  ناوضر  یناهفـصا -  يوـسوم  یقت  دّـمحم  دّیـس  هَّللا  تیآ  ترـضح  موـحرم  لـضاف 
رویز هب  رـصتخم  تاعوضوم  دلج و  جنپ  رد  ار  تسا ، هدـیدرگ  همجرت  هّزع -  دـیز  ینیوزق -  يرئاح  يدـهم  دّیـس  جاح  نیملـسملاو 

هیلع هَّللا  یّلص  يدمحم -  بان  مالسا  قح و  نید  نایدانم  ياسر  يادن  یمالسا  بالقنا  هک  ینونک  رصع  رد  تسا  دیما  .مییارایب  عبط 
.میشاب هدرک  يا  هفیظو  ماجنا  دناسر ، یم  هدناسر و  نایناهج  شوگ  هب  ار  هلآو - 

نارکمج سدقم  دجسم  تاراشتنا  تیریدم 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  موزل 

هب مینک ، اعد  وا  يارب  هک  تسا  مزال  بجاو و  ام  رب  ددرگ  تفای  یـصخش  رد  اه  نآ  زا  یکی  رگا  هک  دوش  یم  نایب  اـجنیا  رد  يروما 
 - نامز ماما  سدـقم  دوجو  رد  روما  نیا  مامت  هک  یتروص  رد  .یناویح  تشرـس  يور  زا  هکلب  یناسنا ؛ ترطف  ای  عرـش  ای  لقع  مکح 

نامسآ دنوادخ  هاگرد  زا  مروآ و  یم  ییابفلا  فورح  بیترت  هب  ار  روما  نیا  زا  یتمـسق  نم  .تسا  عمج  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع 
وا هتبلا  هک  دهد  رارق  شراوگرزب  ناردپ  ءایـصوالا و  متاخ  ترـضح  نامالغ  ناوریپ و  زا  دـیامرف و  يرای  ارم  هک  مراتـساوخ  نیمز  و 

.دنک یم  باجتسم  ار  اعد 

« فلا  » فرح

دنوادخ هب  نامیا   - 1

.تسا تباث  عرش  لقع و  مکح  هب  بلطم  نیا  و  دنتسه ، وا  هدیقع  مه  شیک و  مه  هک  دنک  اعد  نینمؤم  يارب  نمؤم  هک  تسا  هتسیاش 
[. دشاب یم  مزال  ام  رب  تسا  نینمؤم  رالاس  هک  راوگرزب  نآ  يارب  ندرک  اعد  سپ  ]

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  يدنسم  ثیدح  یفاک  رد  هک  نانچ 
ینمؤم نز  ای  درم  يارب  ینمؤم  چیه  دندومرف :
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درم ره  فرط  زا  دنادرگرب ، وا  يوس  هب  ار  نآ  دننام  تسا ، هتـساوخ  اه  نآ  يارب  وا  هک  هچنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دـنکن  اعد 
هب ات  دنهد  روتـسد  ار  ینمؤم  هدنب  تمایق  زور  هک  دشاب  اسب  .دمآ و  دـهاوخ  ای  هدـمآ  تمایق  زور  ات  راگزور  لّوا  زا  هک  ینمؤم  نز  ای 

یـصخش نامه  نیا  اراگدرورپ ! دنراد : یم  هضرع  تانمؤم  نینمؤم و  یلو  دنربب ، خزود  هب  ات  دنـشک  یم  ار  وا  دوش و  هدـنکفا  شتآ 
وا دـیامرف و  یم  لوبق  وا  هرابرد  ار  اه  نآ  تعافـش  دـنوادخ  سپ  .ریذـپب  وا  هراـبرد  ار  اـم  تعافـش  درک  یم  اـعد  اـم  يارب  هک  تسا 

(1) .دبای یم  تاجن 

هَّللا دبعوبا  ماما  تمدخ  هحلط  نب  هَّللا  دبع  روفعی و  یبا  نبا  نم و  تفگ : هک  تسا  تیاور  روصنم  یبا  نب  یـسیع  زا  باتک  نامه  رد 
هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  روفعی ! یبا  رسپ  يا  دومرف : نینچ  درک و  نخس  زاغآ  دوخ  ترضح  نآ  هک  میدوب  مالسلا  هیلع  قداص 

هضرع روفعی  یبا  نبا  .دوب  دهاوخ  وا  شرع ]  ] تسار فرط  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  دشاب  هک  ره  رد  هک  تسا  تلـصخ  شـش  هدومرف :
یم شنادـناخ  نیرتزیزع  يارب  هچنآ  دـهاوخب  دوـخ  ینید  ردارب  يارب  ناملـسم  درف  دوـمرف : تسیچ ؟ اـه  نآ  موـش ، تیادـف  تـشاد :
درک هیرگ  روفعی  یبا  نبا  .دنک  یتسود  وا  اب  صولخ  یکاپ و  اب  و  دراد ، یم  دب  شنادناخ  نیرتزیزع  يارب  هچنآ  درادب  دب  و  دهاوخ ،

دشاب هتشاد  تلزنم  ردقنیا  وا  لد  رد  رگا  روفعی ! یبا  رسپ  يا  دومرف : دنک ؟ یتسود  صولخ  یکاپ و  هب  وا  اب  یتروص  هچ  هب  تفگ : و 
مغ رد  ات  دش  دهاوخ  يا  هزیگنا  دهاوخب ، دوخ  ناسک  نیرتزیزع  ناسب  وا  يارب  ار  يدب  یبوخ و  هک 
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راک شیاشگ  جرف و  هیام  هک  يزیچ  رگا  دوش و  یم  نیگهودنا  شهودنا  رد  داش و  وا  یلاحـشوخ  رد  هک  دشاب  کیرـش  وا  يداش  و 
.دنک یم  اعد  شیارب  هنرگ  دروآ و  یمرب  ار  وا  تجاح  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  تسا  وا 

تلیضف هک  نیا  .تسا  ام  هب  طوبرم  ات  هس  و  تشذگ ] هک  اه  نامه  ] تسا امش  هب  طوبرم  ات  هس  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس 
هاگـشیپ رد  دوب ، نینچ  سک  ره  هک  دیـشاب ، اـم  تموکح ]  ] هماـنرب رما و  تبقاـع  رظتنم  دـیرادرب و  ماـگ  اـم  لاـبند  دیـسانشب و  ار  اـم 

فرط رد  هک  یناسک  اما  .دننک  یم  هدافتسا  ناشیا  رون  زا  دنتـسه  رت  نییاپ  بتارم  رد  هک  یناسک  دوب و  دهاوخ  ّلجوّزع -  دنوادخ - 
، دوش یم  راوگان  خلت و  ناشیارب  یگدـنز  دـنرگنب  ار  اه  نآ  دنتـسه ، رت  نییاپ  هجرد  رد  هک  یناسک  رگا  دنتـسه  یهلا  [ شرع  ] تسار

.دنروخ یم  هطبغ  اه  نآ  هجرد  رب  اریز 

نبا يا  دومرف : دنتسه ؟ دنوادخ  [ شرع  ] تسار فرط  رد  هک  نیا  اب  دید  ار  اه  نآ  دوش  یمن  هک  تسا  هنوگچ  دیسرپ : روفعی  یبا  نبا 
تسا هدیـسرن  وت  هب  ثیدح  نیا  رگم  [ تسا زجاع  ناشندید  زا  اه  مشچ   ] دنتـسه یهلا  رون  زا  یباجح  رد  اه  نآ  هک  نوچ  روفعی ! یبا 
حاـنج رد  یهلا  هاگـشیپ  رد  شرع  تسار  تمـس  رد  ار  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف : یم  اـهراب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک 
یناسک هچ  نانیا  هک  دنـسرپ  یم  .تسا  رت  نابات  رهظ  ماگنه  باتفآ  زا  رتدیفـس و  فرب  زا  ناـش  هرهچ  هک  تسا  یتاـقولخم  وا  تسار 

(1) .دنا هدیزرو  یتسود  رگیدکی  اب  ادخ  لالح  رد  هک  دنتسه  يدارفا  اه  نیا  دسر : یم  باوج  دنتسه ؟
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فورعم هب  رما   - 2

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  هنیمز  نیا  رد  یبسانم  بلاطم  رکنم  زا  یهن  ثحب  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تکرب  هب  ام  ياعد  تباجا   - 3

تجاح مینک و  اعد  میناوخب و  ار  وا  ات  هداد  هزاجا  اـم  هب  هک  تسا  نیا  اـم  رب  لاـعتم  دـنوادخ  گرزب  ياـه  تمعن  هلمج  زا  هک  نادـب 
تباث دوخ  ياج  رد  نوچ  .دـیامرف و  یم  باجتـسم  ار  اـم  ياـعد  شمرک  فطل و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  میهاوخب و  وا  زا  ار  دوخ  ياـه 
تمعن نیرتهب  زا  اعد  تباجا  هک  تسا  حضاو  رپ  زین  دـسر و  یم  ام  هب  نامنامز  ماما  دوجو  تکرب  هب  یهلا  ياه  تمعن  مامت  هک  تسا 

ماما نامیالوم  ّقح  تیمها  میبای ؛ یم  تسد  رگید  ياه  تمعن  هب  تمعن  نیا  هلیـسو  هب  هک  اریز  .تسا  تمعن  نیرت  مهم  هکلب  تساه ،
بناـج زا  گرزب  تبهوم  تمعن و  نیا  نتفاـی  ققحت  هلیـسو  ترـضح  نآ  دوجو  هک  اریز  دوش ، یم  نشور  اـم  رب  مالـسلا  هیلع  ناـمز 

.مییامنب ار  فطل  نیا  ناربج  رگید  ياهراک  ای  اعد و  اب  هک  تسا  بجاو  ام  رب  سپ  تسا ، دنوادخ 

ندـش باجتـسم  ببـس  هطـساو و  مالـسلا  هیلع  ماما  دوجو  هک  دراد -  تلالد  صوصخ  روط  هب  تهج  نیا  رب  هک  یلیـالد  هلمج  زا  و 
هک تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  رفعجوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردـلا  رئاـصب  رد  راّفـص  هک  تسا  یتیاور  تسا -  مدرم  ياـعد 

منک یم  هتکید  وت  رب  هچنآ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف :

ص:18
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زا نم  ینک ، شومارف  مسرت  یمن  دومرف : منک ؟ شوـمارف  یـسرت  یم  اـیآ  ادـخ ! ربماـیپ  يا  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  .سیوـنب 
؟ دـننایک نم  ياکرـش  تشاد : هضرع  .سیونب  تناکیرـش  يارب  یلو  دـیامنن ، تشومارف  دـنک و  ظـفح  ار  وت  هک  ما  هتـساوخ  دـنوادخ 

یم باجتسم  ار  ناشیا  ياعد  نانآ  ببس  هب  دتـسرف و  یم  ناراب  نم  تّما  رب  نانآ  ببـس  هب  دنوادخ  هک  وت  نادنزرف  زا  ناماما  دومرف :
 - تسا نانآ  نیتسخن  نیا  دوش و  یم  لزان  نامـسآ  زا  تمحر  نانآ  ببـس  هب  دزاس و  یم  رود  اه  نآ  زا  ار  الب  نانآ  ببـس  هب  دنک و 

(1) .دناوت نادنزرف  زا  ناماما  دومرف : درک و  هراشا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  سپس  درک -  هراشا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب 

.دراد تحارص  میدرک  رکذ  هچنآ  رد  شیاه  ترابع  ریاس  هظحالم  اب  ثیدح  نیا  میوگ : یم 

ام هب  ناسحا   - 4

میهاوخ هراشا  نیا  زا  دـعب  ار  اه  نآ  زا  یتمـسق  هک  دراد  نوگانوگ  ياه  هوحن  ام  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  ناسحا 
 … اه و تنحم  نتخاس  فرطرب  نانمشد و  ّرش  عفد  ام و  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ندرک  اعد  اه  نآ  هلمج  زا  .یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  درک ،

.تسا ناسحا  زج  ناسحا  شاداپ  ایآ  (2) ؛ ُناسْحِإلا » َّالِإ  ِناسْحِإلا  ُءآزَج  ْلَه  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  .دشاب  یم 

: هک تسا  ندرک  اعد  هزیگنا  یناسنا ، ترطف  عرش و  لقع و  مکح  هب  ناسحا  هتبلا 

ص:19

.167 تاجردلا : رئاصب  . 3 - 1
هیآ 60. نمحرلا ، هروس  . 4 - 2
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مهبولق دبعتست  سانلا  یلإ  نسحأ 

ناسحإ ناسنإلا  دبعتسا  امل  اطف 

.دناشک یم  یگدرب  هب  ار  ناسنا  ناسحا ، هک  دوش  یم  رایسب  دیشک و  یهاوخ  دنب  هب  ار  ناشیاه  لد  هک  نک  ناسحا  مدرم  هب 

تسا ام  تسد  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآزا  هک  یقوقح  رد ] فّرصت  هزاجا  و   ] هحابا  - 5

يا دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ ، ینالوط  یثیدح  نمض  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  عمسم  زا  یفاک  رد  هک  تسا  یتیاور 
هب دـیوگ : یم  راسیوبا -  تسا -  ام  يارب  زا  همه  درآرب ، نآ  زا  دـنوادخ  هچ  ره  تسا و  ام  يارب  نیمز  ماـمت  هک  قیقحت  هب  راـسیوبا !

حاـبم میدرک و  لـالح  وـت  رب  ار  نآ  اـم  هتبلا  راـسیوبا ! يا  دوـمرف : مرواـیب ؟ امـش  يارب  ار  لاـم  همه  سپ  مدرک : ضرع  ترـضح  نآ 
ام مئاق  هک  یماگنه  ات  تسا  لالح  اه  نآ  رب  تسه  ام  نایعیـش  تسد  رد  نیمز  زا  هچنآ  ره  ریگرب و  ار  تدوخ  لام  سپ  میدینادرگ ،
زا هک  يدوس  ره  تسا  نایعیـش  ریغ  تسد  رد  هچنآ  اّما  .دراذگاو  ناشیا  تسد  رد  ار  نیمز  دریگب و  نانآ  زا  ار  نآ  تایلام  دزیخاپب و 

نوریب نآ  زا  يراوـخ  هب  ار  اـه  نآ  دریگب و  ناشتـسد  زا  ار  نیمز  دزیخاـپب  اـم  مئاـق  هک  یماـگنه  تـسا و  مارح  اـه  نآ  رب  دـنربب  نآ 
(1) .دنار

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نتساوخ  يرای  راصنتسا و   - 6

شّدج هب  ترضح  نآ  ياه  تهابش  رد  ك )  ) فرح و  ظ )  ) فرح رد 
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.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  ياهادن  رد  ن )  ) فرح مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبعوبا 

نایعیش ام  زا  ناگدیدمتس  یسر ] داد   ] هثاغا  - 7

و دینامب ] او  دوخ  لاح  هب  هک   ] میریگ یمنرب  امـش  زا  ار  دوخ  رظن  ام  هدـمآ : دـنا ، هتـشون  دـیفم  خیـش  هب  ترـضح  نآ  هک  یعیقوت  رد 
(1) .دندرب یم  نیب  زا  ار  امش  نانمشد ، تخادنا و  یم  ياپ  زا  ار  امش  اه  يراتفرگ  دوبن  نینچ  رگا  مینک ، یمن  ناتشومارف 

رد شا  هجرد  رون و  رب  دـنوادخ  هک  يرون -  نیـسح  ازریم  جاح  ینّابر  لضاف  ملاع  هک  مرواـیب  ار  یناـیرج  اـجنیا  رد  هک  مراد  شوخ 
تبیغ رد  شترضح  تازجعم  ندید  ای  تّجح  ترـضح  رادید  تداعـس  هک  یناسک  نایب  رد  يوأملا  هّنج  باتک  رد  دیازفیب -  ترخآ 

لـضاوفلاو لئاضفلا  عمجم  راوگرزب ، دنمـشناد  لیلج و  ملاـع  دـیوگ : یم  يرون  نیـسح  ازریم  .تسا  هدروآ  هدـش ، ناشبیـصن  يربک 
يازریم مالسالا  هجح  مظعا  داتسا  دنس و  دّیس  نادرگاش  زا  راکزیهرپ  يدهاز  راکوکین و  یملاع  هک  یتشر  یلع  خیش  ّیفولا  ّیفـصلا 
يازریم دنرادن ، یلماک  یناحور  ملاع و  هک  نیا  زا  دنتشاد  هیالگ  تیاکش و  ررکم  سراف  یحاون  مدرم  نوچ  دوب و  يزاریـش  گرزب 

رـضح رفـس و  رد  وا  اب  نم  تفای ، تافو  ات  درک  یگدنز  مارتحا  لامک  اب  اه  نآ  نایم  رد  هتـسویپ  داتـسرف و  اجنادـب  ار  ناشیا  يزاریش 
.ما هدید  شریظن  لضف  قالخا و  رد  ار  یسک  رت  مک  ما ، هتشاد  تبحاصم 
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، متشگ یم  زاب  تارف  هار  زا  فرشا  فجن  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  ترایز  زا  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  تفگ : يو 
لها همه  هک  نیرفاسم  دوش ، یم  ادـج  فجن  هّلح و  هار  جـیریوط  زا  مدـش ، راوس  دوب  جـیریوط  البرک و  نیب  هک  یکچوک  یتشک  رد 

وا بهذم  رب  اه  رفسمه  ًانایحا  دوب ، ناشیا  اب  هک  نیا  اب  هک  رفن  کی  زج  هب  دندش ، لوغـشم  حازم  يراعیب و  يرگیزاب و  هب  دندوب  هّلح 
رد عضو  نیا  زا  .دیدنخ  یمن  درک و  یمن  یخوش  چیه  دوب و  هتسشن  تناتم  لامک  اب  دندرک ، یم  شنزرـس  ار  وا  دنتفرگ و  یم  هدرخ 

، میتفر یم  هک  رهن  رانک  رد  .داتـسرف  نوریب  ار  ام  یتشک  بحاص  راچان  دوب و  مک  بآ  هک  میدیـسر  ییاج  هب  هک  نیا  اـت  مدوب  بجعت 
رد اه  نآ  يریگ  هدرخ  اه و  يرفـسمه  عضو  زا  شا  يریگ  هرانک  تلع  مدیـسرپ : وا  زا  مدـش ، هارمه  صخـش  نآ  اـب  یقاـّفتا  روط  هب 
زین نم  .نامیا  لها  زا  مردام  یلو  تسا ، ناـشیا  زا  زین  مردـپ  .دـننم  دـنواشیوخ  ّتنـس و  لـها  زا  اـه  نیا  تفگ : تسیچ ؟ وا  بهذـم 

عیشت هوحن  ّتلع و  زا  .مدش  هعیش  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  تّجح  ترضح  تکرب  هب  متشاد و  ار  اه  نآ  بهذم 
زا نغور  ندیرخ  يارب  اه  لاس  زا  یکی  رد  .تسا  هّلح  لپ  رانک  یشورف  نغور  ملغـش  توقای و  نم  مسا  داد : باوج  مدرک ، لاؤس  وا 

یلاها زا  يا  هّدع  قافتا  هب  مدیرخ و  متساوخ  یم  هچنآ  ات  متفر  لزنم  دنچ  .منک  دراو  نغور  نانیشنارحص  زا  ات  متفر  نوریب  هّلح  رهش 
بآ و یب  يارحص  رد  نم  دنا و  هتفر  همه  مدید  مدش ، رادیب  یتقو  میدیباوخ ، میدمآ و  دورف  هک  اه  لزنم  زا  یکی  رد  .متشگزاب  هّلح 

، دوب هار  گنسرف  دنچ  يدابآ  نیرت  کیدزن  ات  اجنآ  زا  ما ، هدنام  اهنت  تشاد  مه  يدایز  ناگدنرد  هک  یفلع 
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مدش و هدنامرد  .مدوب  ناسرت  ناگدنرد  یگنشت و  زا  رگید  فرط  زا  .مدنام  ریحتم  مدرک و  مگ  ار  هار  یلو  مداتفا ، هار  هب  متساخرب و 
.دادن يا  هجیتن  یلو  دنک ، جرف  میارب  دنوادخ  ات  متساوخ  تعافش  کمک و  اه  نآ  زا  مدرک و  هثاغتسا  خیاشم  افلخ و  هب  لاح  نآ  رد 

دسر یم  ناگدش  مگ  دایرف  هب  تسا ، حلاصابا  شا  هینک  هک  میراد  يا  هدنز  ماما  ام  تفگ : یم  هک  ما  هدینـش  مردام  زا  متفگ : دوخ  اب 
.میآرد مردام  بهذم  هب  داد  متاجن  رگا  موش  هدنهانپ  وا  هب  هک  متسب  نامیپ  دنوادخ  اب  دنک ، یم  کمک  ار  نافیعـض  ناگدنامرد و  و 

رانک ياه  فلع  هب  و  نیا -  دننام  تشاد  رس  رب  يزبس  همامع  مدید  ار  یـسک  هبترم  کی  هک  مدومن  هثاغتـسا  مدرک و  ادص  ار  وا  سپ 
ار اه  نآ  باتک  فلؤم  هک   ) دومرف یتاملک  میآرد و  مردام  بهذـم  هب  هک  داد  روتـسد  نم  هب  دور ، یم  هار  نم  اـب  درک -  هراـشا  رهن 
نآ هب  نم  اب  امش  نم ! ياقآ  يا  متفگ : .دنتسه  هعیش  همه  اجنآ  هک  یسر  یم  يا  يدابآ  هب  يدوز  هب  دومرف : و  تسا .) هدرک  شومارف 

.منک صالخ  ار  نانآ  مهاوخ  یم  دنا ، هدش  هدنهانپ  نم  هب  دالب  فارطا  رد  رفن  رازه  نوچ  هن ، دومرف : دـیروآ ؟ یمن  فیرـشت  يدابآ 
اجنآ هب  دـعب  زور  میاه  رفـسمه  هک  دوب  اجنآ  ات  يداـیز  تفاـسم  مدیـسر ، يداـبآ  نآ  هب  متفر  هار  یمک  .دـش  بیاـغ  مرظن  زا  سپس 

رد وا  اب  ار  مدوخ  نایرج  متفر ، داب -  رونرپ  شربق  هک  ینیوزق -  يدهم  دیس  ءاهقفلا  دیس  دزن  هب  متشگرب و  هّلح  هب  اجنآ  زا  دندیـسر ،
؟ منیبب ار  ترـضح  نآ  رگید  راب  دوش  یم  یلمع  هچ  هب  مدیـسرپ : وا  زا  و  متخومآ ، ار  ینید  لـئاسم  ماـکحا و  وا  زا  متـشاذگ و  ناـیم 

هیلعءادهـشلا دّیـس  ترـضح  ترایز  هب  هعمج  ياه  بش  مه  نم  .ورب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  هب  هعمج  بش  لـهچ  دومرف :
کی .متفر  یم  مالسلا 
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زا ملاظ  نیرومأم  مدید  مدیسر ، رهـش  هزاورد  هب  یتقو  یلو  متفر ، البرک  هب  هّلح  زا  هبنـش  جنپ  زور  دوب ، هدنام  یقاب  راب  لهچ  زا  تبون 
روط هب  متـساوخ  راب  دنچ  .ار  نآ  تمیق  هن  متـشاد و  همانرذـگ  هن  نم  .دـنریگ  یم  تخـس  مه  یلیخ  و  دـنهاوخ ؛ یم  همانرذـگ  مدرم 
هبلط سابل  رد  هک  مدید  ار  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رمالا -  بحاص  ترـضح  انثا  نیمه  رد  .دشن  یلو  مرذگب ، تیعمج  زا  قاچاق 

لخاد دوخ  هارمه  ارم  دمآ و  نوریب  متساوخ ؛ کمک  مدرک و  هثاغتسا  وا  هب  تسا ، رهـش  لخاد  رـس  رب  يدیفـس  همامع  اب  یناریا  ياه 
(1) .مدنام شقارف  رب  فسأت  ترسح و  اب  مدیدن و  ار  وا  رگید  .درک و  رهش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  اهرهش  اه و  هار  تینما   - 8

ترضح هاگره  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  یملید  بولقلا  داشرا  زا  لقن  هب  راحب  رد 
نآ هلیـسو  هب  دوش ، یم  هدـیچرب  يرگمتـس  وا  نامز  رد  دـنک و  یم  مکح  تلادـع  هب  دـنک ، مایق  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاـق - 

(2) .دسر یم  رادقح  هب  یّقح  ره  دروآ و  یمرب  ار  شتاکرب  نیمز  ددرگ و  یم  رارقرب  اه  هار  رد  تینما  ترضح 

دصق هب  قرشم  زا  ناوتان  نزریپ  هدمآ : فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  روهظ  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد 
(3) .دیامنن نیگمشخ  ار  وا  سک  چیه  دور ، یم  نوریب  برغم  هب  رفس 

ص:24

.292 يرون : ثدحم  يوأملا ، هنج  . 7 - 1
.52/338 راونالا : راحب  . 8 - 2
.52/345 راونالا : راحب  . 9 - 3
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ییاهزور اه و  بش  مه ، هب  کیدزن  ياه  هار  نیا  رد  (1) ؛ َنِینِمآ » ًاماّیَأَو  َِیلاَیل  اهِیف  اوُریِس  : » هفیرش هیآ  لیوأت ]  ] رد يرگید  ربخ  رد  و 
(2) .تیب لها  ام  مئاق  اب  تسا : هدمآ  .دینک  ریس  تینما  اب 

هللا هملک  يالعا  ادخ و  نید  ندرک  هدنز  ءایحا و   - 9

رد و  دنک ؟ هدنز  ار  نید  لها  نید و  راثآ  اه و  هناشن  هک  نآ  تساجک  ِِهلْهَأَو ؛» ِنیِّدلا  ِِملاعَم  ِییُْحم  َْنیَأ  : » میناوخ یم  هبدـن  ياعد  رد 
رد زین  .درک و  مهاوخ  هریچ  اه  همانرب  همه  رب  ارجا و  وا  هلیسو  هب  ار  منید  و  تسا : هدمآ  تشذگ  قباس  شخب  رد  هک  یـسدق  ثیدح 

.دنادرگ زوریپ  نید  [ ياه هعومجم   ] همه رب  ار  وا  ات  (3) ؛ ِهِّلُک » ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل   » هیآ ریسفت 

(4) .دش دهاوخ  ماجنا  راک  نیا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  روهظ  اب  تسا : هدمآ 

نم و نادناخ  مئاق  اه  نآ  نیمهن  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینالوط  ثیدح  کی  نمـض  راحب  رد  و 
نید دـش ، دـهاوخ  رهاظ  ینالوط  یتبیغ  زا  دـعب  هتبلا  .دـشاب  یم  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ  مادـنا و  رد  وا  تسا ، نم  تما  يدـهم 
لدع زا  ار  نیمز  سپ  .دش  دهاوخ  يرای  دنوادخ  ناگتشرف  هلیسو  هب  تیامح و  دییأت و  یهلا  کمک  اب  درک ، دهاوخ  راکـشآ  ار  ادخ 

(5) .دشاب هدش  رپ  دادیب  متس و  زا  هک  نانچ  دنک  رپ  داد  و 

ص:25

هیآ 18. ءابس ، هروس  . 10 - 1
.175 هّجحملا : . 11 - 2

هیآ 38. حتف ، هروس  . 12 - 3
.1/432 یفاکلا : . 13 - 4

.52/379 راونالا : راحب  . 14 - 5

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 41 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_25_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_25_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_25_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_25_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_25_5
http://www.ghaemiyeh.com


دصیس هاگ  نآ  .تشگ  دهاوخ  زاب  هفوک  يوس  هب  سپس  هدمآ : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یلصفم  ثیدح  رد  راحب  رد  زین 
ینیمزرس چیه  و  دننام ، یمن  رد  یتواضق  چیه  رد  سپ  دشک ؛ یم  تسد  ناشیاه  هنیس  هناش و  نیب  دتـسرف ؛ یم  اهاج  یمامت  هب  ار  رفن 

(1) .دوش دنلب  هَّللا  لوسر  ًادّمحم  ّنأو  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  هب ال  تداهش  گناب  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنامن 

.میشاب هدرک  يا  هراشا  طقف  میتساوخ  تسا ، رایسب  هراب  نیا  رد  ثیداحا  و 

ادخ نانمشد  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ماقتنا   - 10

زا قداص ، ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لامک  باتک  رد  .تسا و  مقتنملا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  ناـمز -  ماـما  باـقلا  هلمج  زا 
هک یماگنه  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا -  مهیلع  نینمؤملا -  ریما  زا  شراوگرزب ، ناردپ 

ار وت  مدنکفا و  نیمز  يوس  هب  يرظن  نم  دّمحم ! يا  هک : دومرف  یحو  نم  هب  نم  راگدرورپ  مدش ، هدرب  جارعم ) هب   ) نامـسآ يوس  هب 
يرظن نیمز  رب  هراـبود  يدّـمحم ، وت  مدومحم و  نم  هک  متفرگرب  دوـخ  ماـن  زا  ار  وـت  مسا  متخاـس و  ربـمغیپ  مدوـمن و  راـیتخا  نآ  زا 

، متفرگرب دوخ  ياه  مان  زا  یمان  مه ، وا  يارب  مداد و  رارق  وت  رتخد  رهوش  هفیلخ و  ّیـصو و  ار  وا  مدـیزگرب ؛ نآ  زا  ار  یلع  مدـنکفا ؛
.مدرک قلخ  امش  رون  زا  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  تسا و  یلع  وا  متسه و  یلعا  ّیلع  نم  سپ 

هاگشیپ رد  تفریذپ  هک  ره  ات  مدرک  هضرع  ناگتشرف  رب  ار  نانآ  تیالو  هاگ  نآ 

ص:26

.52/345 راونالا : راحب  . 15 - 1
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هدیـسوپ کشم  دننام  شندـب  دوش و  هدـنامرد  ات  دـنک  متدابع  ردـق  نآ  مناگدـنب  زا  يا  هدـنب  رگا  دـمحم ! يا  .ددرگ  نیبّرقم  زا  نم 
مهاوخن هیاس  مشرع  ریز  رد  و  داد ، مهاوخن  ياج  متشهب  رد  ار  وا  دیآ ، نم  دزن  هب  دشاب  نانآ  تیالو  رکنم  هک  یلاح  رد  یلو  ددرگ ،

.نک دـنلب  ار  ترـس  دومرف : ّلجوّزع -  دـنوادخ -  اراگدرورپ ! يرآ  مدرک : ضرع  ینیبب ؟ ار  ناـنآ  یهاوخ  یم  دـمحم ! يا  .دیـشخب 
و دـمحم ، نب  رفعج  و  یلع ، نب  دـمحم  و  نیـسحلا ، نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  راونا  هاگان  مدرک  دـنلب  ار  مرـس  سپ 

نایم رد  هک  ار -  نسحلا  نب  دمحم  و  یلع ، نب  نسحلا  و  دمحم ، نب  یلع  و  یلع ، نب  دمحم  و  یـسوم ، نب  یلع  و  رفعج ، نب  یـسوم 
.مدومن هدهاشم  دوب -  هتساخاپب  یناشخرد  هراتس  دننام  ناشیا 

مارح ارم  مارح  لالح و  ارم  لالح  هک  نآ  تسا ؛ مئاق  نیا  و  دنتسه ، ناماما  اه  نیا  دومرف : دننایک ؟ اه  نیا  اراگدرورپ ! مدرک : ضرع 
زا ار  وت  ناوریپ  نایعیـش و  لد  هک  تسا  وا  تسا و  تحار  هیام  نم  ياـیلوا  يارب  وا  مریگ ، یم  ماـقتنا  منانمـشد  زا  وا  هلیـسو  هب  دـنک ،

ناحتما هنتف و  هتبلا  .دینازوس  دـهاوخ  ار  اه  نآ  سپ  دروآ ، یم  نوریب  هزات  رت و  ار  يّزع  تال و  دـشخب و  یم  افـش  نیرفاک  نیملاظ و 
(1) .دوب دهاوخ  يرماس  هلاسوگ و  هنتف  زا  رت  تخس  نانآ  هب  مدرم 

هدرک تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  رفعجوبا  ترضح  زا  ریـصق  میحرلا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  عیارـشلا  للع  زا  لقن  هب  راحب  رد  نینچمه 
تخد همطاف  ماقتنا  ات  دنزب  وا  هب  هنایزات  ّدح  ات  دوش  هدنادرگزاب  وا  يوس  هب  اریمح  دزیخاپب ، ام  مئاق  هاگره  دومرف : هک 

ص:27

.1/252 نیدلا : لامک  . 16 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_27_1
http://www.ghaemiyeh.com


ردام رب  هک  یتمهت  رطاخ  هب  دومرف : دـنز ؟ یم  وا  هب  هنایزات  ّدـح  ارچ  موش ؛ تیادـف  متفگ : .دریگب  وا  زا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
قیقحت هب  دومرف : تخادنا ؟ ریخأت  مئاق  ترـضح  نامز  يارب  دنوادخ  ار  ندز ) دـح   ) راک نیا  هک  دـش  روطچ  سپ  متفگ : .دز  میهاربا 

یهد رفیک  تمقن و  روظنم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  یلو  داتـسرف ، تمحر  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ - 
(1) .دزیگنا یمرب 

ام مئاق  هاگره  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ریبک  رازم  زا  راـحب  باـتک  ناـمه  رد  و 
(2) .تفرگ دهاوخ  ماقتنا  ربمغیپ  نادناخ  ام  همه  وا و  لوسر  ادخ و  يارب  دزیخاپب 

دزیوآ و یم  هبعک  رد  رب  دُرب و  یم  ار  هبیش  ینب  تسد  و  هدمآ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یملید  داشرا  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  و 
(3) .دنتسه هبعک  نادزد  اه  نیا  دسیون : یم  نآ  رب 

 - يدـهم ام  زا  ناماما  متاـخ  دـینک ! هّجوت  دومرف : هک  هدـش  لـقن  نینچ  ریدـغ  هبطخ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  زا  جاـجتحا  رد  و 
مدهنم حتاف و  تسوا  نیملاظ ، زا  هدنریگ  ماقتنا  تسوا  نید ، همه  رب  هدنوش  هریچ  تسوا  دیـشاب ! هاگآ  .دشاب  یم  هیلع -  هَّللا  تاولص 

هک تسوا  دریگ ، یم  ار  ّقح  يایلوا  مامت  ياهب  نوخ  هک  تسوا  دزاس ، یم  دوبان  ار  كرـش  لها  لئابق  مامت  هک  تسوا  اهژد ، هدـننک 
دنوادخ بختنم  هدیزگرب و  وا  دهد ، یم  تمـس  یگتـسیاش  لضف و  ساسا  رب  ار  یـسک  ره  هک  تسوا  دـناشون ، یم  فرژ  يایرد  زا 

زا هک  تسوا  تسا ، اه  نآ  همه  رب  طیحم  مولع و  همه  ثراو  وا  تسا ،

ص:28

.2/267 عیارشلا : للع  و  52/314 ؛ راونالا : راحب  . 17 - 1
.52/376 راونالا : راحب  . 18 - 2
.52/338 راونالا : راحب  . 19 - 3
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يأر رد  دادس  داشر و  بحاص  هک  تسا  وا  دراد ،] یم  ياپرب   ] دزاس یم  علطم  ار  وا  هب  نامیا  قیاقح  دهد و  یم  ربخ  دوخ  راگدرورپ 
زا دعب  تسا و  یقاب  تّجح  وا  دنا ، هداد  هدژم  وا  هب  نیـشیپ  ناماما  لبق و  ناربمغیپ  هدش و  راذـگاو  وا  هب  نید  روما  دـشاب ، یم  لمع  و 
رد دـنوادخ  ّیلو  وا  .دوش  یمن  روصنم  بلاـغ و  وا  رب  یـسک  وا ، دزن  زج  تسین  يرون  وا و  اـب  رگم  تسین  یّقح  و  تسین ، یتّـجح  وا 

.تسا رارسا  رهاوظ و  رد  راگدرورپ  نیما  قیالخ و  رب  یهلا  مکاح  نیمز و 

، تسا نم  دوجو  رد  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  صوـصخم  روـن  مدرم ! ياـه  هورگ  يا  تسا : هدـمآ  هبطخ  نیا  زا  يرگید  تمـسق  رد  و 
یم تسه ، ام  يارب  هک  ار  یّقح  ره  دنوادخ و  ّقح  هک  يدهم  مئاق  ات  وا  لسن  رد  سپـس  درک و  دـهاوخ  یّلجت  یلع  دوجو  رد  سپس 

(1) .دریگ

نینچ .یتلهم  كدـنا  هب  ار  اه  نآ  هدـب ، تلهم  ار  نارفاـک  سپ  (2) ؛ ًادـْیَوُر » ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاکلا  ِلِّهَمَف  : » هیآ هراـبرد  یمق  ریـسفت  رد  و 
(3) .دریگ یم  ماقتنا  نم  يارب  مدرم  ریاس  هّیما و  ینب  شیرق و  ياه  توغاط  اه و  راّبج  زا  وا  سپ  مئاق ، مایق  ماگنه  يارب  تسا : هدمآ 

یهلا دودح  ندرک  اپرب  هماقا و   - 11

و َهَلَمْهُملا ؛» َماکْحَألاَو  َهَلَّطَعُملا  َدوُدُحلا  ِِهب  ِْمقَأَو  : » تسا هدمآ  نینچ  هدش  تیاور  ترضح  نآ  دوخ  زا  يرمع  هلیسو  هب  هک  ییاعد  رد 
.نک اپرب  ار  هدنام  رانک  ماکحا  هدش و  لیطعت  دودح  وا  هلیسو  هب 

ص:29

.1/80 جاجتحالا ، . 20 - 1
هیآ 17. قراط ، هروس  . 21 - 2

.721 یمقلا : ریسفت  . 22 - 3
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یهلا دودح  نامز  نآ  رد  و  تسا : هدمآ  ترضح  نآ  روهظ  نامز  حیرشت  نمض  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
(1) .دوش یم  اپرب 

(2) .تسا ناراب  شراب  زور  هنابش  لهچ  زا  رت  هزیکاپ  یهلا  دودح  زا  دح  کی  ندش  اپرب  هک  یتسرد  هب  هدمآ : يرگید  ثیدح  رد 

هک یبلاطم  ترضح ،» نآ  دوجو  هب  نیمز  یگدنز  تایح و   » ثحب رد  تسا و  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  هک  نانچ 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  تسه  عوضوم  نیا  بسانم 

هرابرد سک  چیه  اما  تسا ، اور  حابم و  دنوادخ  يوس  زا  مالسا  رد  نوخ  ود  هک : هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  و 
ار مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  مئاـق  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دـنک  یمن  يرواد  مکح و  هدوـمرف  روتـسد  دـنوادخ  هچنآ  هب  نوـخ  ود  نیا 
هک نصحم  راـکانز  یکی ، تساوخ ؛ دـهاوخن  دـهاش  هنّیب و  نآ  رد  دوـمرف و  دـهاوخ  مکح  یهلا  مکح  هب  اـه  نآ  رد  سپ  دزیگنارب ،

(3) .دنز یم  ار  شندرگ  هک  تاکز  هدننک  عنم  يرگید  و  دنک ؛ یم  شراسگنس 

ناـمه هدـمآ ) هقف  رد  هک  یطیارـش  اـب  دـشاب ، هدـش  اـنز  بکترم  هک  يرادرهوش  نز  اـی  راد  نز  درم   ) نصحم یناز  ّدـح  میوـگ : یم 
یعقاو ملع  ياضتقم  هب  مکح  رظن  زا  هداد  رارق  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  صوصخم  ار  مکح  نیا  يارجا  هک  نیا  تسا و  راـسگنس 

.دش دهاوخن  عفد  تاهبش  اب  دودح  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  نامز  فالخرب  هک  نیا  و  تسا ، ترضح  نآ 

ص:30

.2/647 نیدلا : لامک  . 23 - 1
.7/174 یفاک : عورف  . 24 - 2

.52/325 راونالا : راحب  . 25 - 3
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يراچان  رارطضا و   - 12

یم تباجا  هب  دـنک  اعد  هاگره  هک  راچان )  ) ِّرطـضم نآ  تساجک  اعَد ؛» اذِإ  ُباُجی  يِذَّلا  ُّرَطْـضُملا  َْنیَأ  : » تسا هدـمآ  هبدـن  ياعد  رد 
.دسر

(1)؛ ِضْرَالا » َءآفَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  : » هکرابم هیآ  هرابرد  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 
یلع نب  نسح  زا  شردپ  زا  دهد ؟ رارق  نیمز  نانیشناج  ار  امش  دناسر و  تباجا  هب  ار  [ راچان  ] ّرطضم ياعد  هک  تسیک  ادخ ] زج   ] ایآ

مهیلعدـمحم لآ  مئاـق  هراـبرد  هیآ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  تسا  هدرک  لـقن  یتیاور  هبقع  نب  حـلاص  زا  لاـضف  نب 
، دـنک اعد  دـناوخب و  ار  دـنوادخ  دراذـگب و  زامن  تعکر  ود  [ میهاربا  ] ماـقم رد  هاـگره  هک  يّرطـضم  نآ  تسا ، هدـش  لزاـن  مالـسلا 

(2) .دهد رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  دیامرف و  تباجا  ار  وا  ياعد  دنوادخ 

ب»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ششخب   - 1

ایند لاوما  مامت  و  تسا : هدمآ  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  فصو  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راحب  رد 
محر نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  هچنآ  يوـس  هب  دـییایب  دـیامرف : یم  مدرم  هب  سپ  دوـش ، یم  عـمج  شتمدـخ  رد  نـیمز  نورد  نورب و  زا 

يادخ تامرحم  دیتخیر و  مارح  ياه  نوخ  دیدرک و  عطق  ار  ناتیاه 

ص:31

هیآ 62. لمن ، هروس  . 26 - 1
.497 یمقلا : ریسفت  . 27 - 2
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(1) .تسا هدیشخبن  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دشخب  یم  ردق  نآ  هاگ  نآ  دیدش ، بکترم  ار  ّلجوّزع -  - 

.دمآ دهاوخ  تسا ، طوبرم  ثحب  نیا  هب  هک  یبلاطم  زین  ترضح  نآ  تواخس  ناونع  رد  و 

نایامنهار اه و  تّجح  نتشاد  اپب   - 2

دـننک و داـشرا  ییاـمنهار و  ار  ناـنآ  اـت  تسا  مدرم  يارب  ییاـه  تّجح  نتخیگنارب  ترـضح ، نآ  سدـقا  دوـجو  تاـضویف  هلمج  زا 
یم خر  هک  ییاه  هدیدپ  ثداوح و  رد  اّما  و  تسا : هدمآ  هدش ، تیاور  جاجتحا  رد  هک  فیرش  عیقوت  رد  .دنیامن  حالصا  ار  ناشروما 

(2) .متسه هَّللا  تّجح  نم  دنیامش و  رب  نم  تّجح  نانآ  هک  یتسرد  هب  دینک ، هعجارم  ام  ثیدح  نایوار  هب  سپ  دهد ،

( اه تبیصم  هب  التبا   ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ءالب   - 3

زا مئاق  ترضح  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاسلا  دیس  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  قودص  خیش 
(3) .التبا زا  سپ  شیاشگ  جرف و  بّویا ، زا  اّما  و  دومرف ) هک  اجنآ  ات  ، ) تسه هناشن  ربمغیپ  تفه 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تاکرب   - 4

هک ناهن  راکشآ و  ینطاب ، يرهاظ و  ياه  تمعن  مامت  هک  میتفگ  موس  شخب  رد 

ص:32

.52/351 راونالا : راحب  . 28 - 1
.2/283 جاجتحالا : . 29 - 2

.1/332 نیدلا : لامک  . 30 - 3
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هراب نیا  رد  ثیداحا  داب -  وا  رب  دنوادخ  تاولص  دورد و  هک  تسوا -  دوجو  تاکرب  زا  دسر ، یم  ناگدنب  هب  ترضح  نآ  نامز  رد 
هرهب هوحن  اّما  و  تسا : هدـمآ  هدـش ، تیاور  جاـجتحا  رد  هک  یعیقوت  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  رتاوت و  ّدـح  زا  شیب  تسا ، رایـسب 

(1) .دنک ناهنپ  اه  هدید  زا  ار  نآ  ربا  هک  یعقوم  تسا  دیشروخ  زا  هدافتسا  دننامه  متبیغ  ماگنه  هب  نم  زا  يرو 

ت»  » فرح

بولق فیلأت   - 1

ار دوخ  یعقاو  حالـص  ای  دـنراد : ار  لاح  ود  زا  یکی  مدرم  رتشیب  تسین ، يا  هداس  راک  اه  نآ  نتخاـس  دـحتم  اـه و  لد  ندرک  عمج  ]
هب یلو  دنهد ، یم  صیخـشت  ار  تحلـصم  هک  نیا  ای  و  دنهد ، یم  نت  تسا  اه  نآ  ررـض  هب  هک  يروما  رب  اذل  دـنهد ، یمن  صیخـشت 

رهطا دوجو  دـشخب ، یم  داّحتا  دـنک و  یم  عمج  ار  تلاح  ود  نیا  نیب  هک  یـسک  هناگی  دـنرادن ، تیاضر  نآ  هب  يویند  عفانم  رطاـخ 
تساجک اضِّرلاَو ؛» ِحالَّصلا  ِلْمَـش  ُفِّلَُؤم  َْنیَأ  : » میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  اذل ] .دشاب  یم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما 

؟ دنک یم  عمج  ار  اضر  حالص و  یگدنکارپ  نایم  هک  نآ 

(2) .يامرف عمج  وا  اب  ار  تما  یگدنکارپ  و  هدمآ : ترضح  نآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ياعد  رد  و 

ص:33

.284 جاجتحالا : . 31 - 1
.51/115 راونالا : راحب  . 32 - 2
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(1) .دوش یم  هداد  داّحتا  تفلا و  هدنکارپ  فلتخم و  ياه  لد  نایم  وا  هلیسو  هب  تسا : يرگید  ثیدح  رد  و 

فلاخم هدـنکارپ و  ياه  لد  نیب  ترـضح  نآ  هلیـسو  هب  دـنوادخ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  رد  و 
(2) .دشخب یم  فالتئا  رگیدکی 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تسا : هدـمآ  نینچ  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  یثیدـح  رد  راحب  رد  و 
یم متخ  وا  تسد  هب  ار  نید  دنوادخ  .تسام  زا  هکلب  هن  دومرف : ام ؟ ریغ  زا  ای  تسا  دمحم  لآ  ام  زا  يدـهم  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  متفگ :

و دنتفای ، تاجن  كرـش  زا  هک  روط  نامه  دنبای  یم  تاجن  اه  هنتف  زا  مدرم  ام  هطـساو  هب  .دومرف و  حاتتفا  ام  هلیـسو  هب  هک  نانچ  دنک ،
ینمشد زا  سپ  هک  نانچ  دشخب ، یم  تفلا  مه  اب  ار  ناشیاه  لد  تخس  ياه  شیامزآ  اه و  هنتف  ینمشد  زا  سپ  دنوادخ  ام  هلیسو  هب 

(3) .دیشخب تفلا  مه  هب  ار  ناشیاه  لد  داد و  رارق  ینید  ردارب  ار  نانآ  كرش ،

.دنراد داقتعا  نآ  تحص  هب  هَّللا  دمحب  هدش و  تیاور  زین  تنس  لها  قیرط  زا  ثیدح  نیا 

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  فطلت   - 2

هدیـسر نم  هب  تسا : هدمآ  نآ  رد  هدش و  تیاور  جاجتحا  رد  هک  تسا  یعیقوت  ام  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  محارم  فاطلا و  رب  دهاش 
امش زا  یهورگ  هک  تسا 

ص:34

.2/647 نیدلا : لامک  . 33 - 1
.1/332 یفاکلا : . 34 - 2

.51/84 راونالا : راحب  . 35 - 3
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هب هتبلا  .دش  ام  مغ  هیام  رما  نیا  تسا و  هدش  دراو  تریح  کش و  ناشرما  يایلوا  هب  تبـسن  اه  نآ  لد  رد  هداتفا و  دـیدرت  هب  نید  رد 
يارب وا  ریغ  هب  يزاین  سپ  تسا ، ام  اب  دنوادخ  هک  اریز  ام ؛ هن  دیدرگ  امش  تهج  زا  ام  یتحاران  ثعاب  و  ام ، يارب  هن  امش  دوخ  رطاخ 
هتخاس عیانـص و  ام  .دـنزادنا  یمن  تشحو  هب  ار  ام  دـنرادرب  تسد  ام  زا  هک  یناسک  هجو  چـیه  هب  اذـل  تسا ، اـم  اـب  قح  تسین و  اـم 

(1) .دنتسه ام  عیانص  قلخ  مییادخ و  ناگدش 

رب تسا : هدروآ  ماّحـش  دـیز  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  دراد  تلالد  بلطم  نیا  رب  زین  هدـش ، لقن  تاجردـلا  رئاصب  رد  هک  يرگید  تیاور 
: مدرک ضرع  .يامنب  هبوت  نک و  دیدجت  ار  تتدابع  دیز ! يا  دومرف : نم  هب  مدش ، دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح 
زا وت  تسا و  ریخ  وت  هب  تبـسن  تساـم  دزن  هچنآ  دـیز  يا  دومرف : نم  هب  ترـضح  دـسر ؟ یم  نم  هب  مگرم  ربخ  اـیآ  مدرگ ، تیادـف 

طارـص و یتسه ، ام  نایعیـش  زا  وت  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  هچ  مشاب  امـش  نایعیـش  زا  هک  نم  يارب  متفگ : دـیوگ : یم  .یتسه  ام  نایعیش 
(2) .میرت نابرهم  ناتدوخ  زا  امش  هب  ام  هک  هتبلا  تسا و  ام  هب  طوبرم  ام  نایعیش  باسح  نازیم و 

ام تسد  زا  تیذا  لمحت   - 3

ام تسه  يا  هّشپ  لاب  دـننام ]  ] ناشنید هک  یناسک  نانآ و  ياه  قمحا  هعیـش و  نالهاج  هک : تسا  تیاور  ترـضح  نآ  زا  یعیقوت  رد 
(3) .دنا هدرک  تیذا  ار 

ص:35

.3/278 جاجتحالا : . 36 - 1
.256 تاجردلا : رئاصب  . 37 - 2

.2/289 جاجتحالا : . 38 - 3
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ام يارب  شدوخ  ّقح  ندرک  كرت   - 4

رد اّما  دومرف : دـهاوخ  هدومرف و  اهر  كرت و  ام  دوس  هب  ار  شدوخ  ترخآ  ایند و  ّقح  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -  ترـضح 
.تسا هدرک  حابم  نامیارب  ار  تسا  ام  تسد  رد  هچنآ  ترضح  نآ  هک  میدروآ  یلیالد  ًاقباس  ایند ؛

ام نایعیش  باسح  دنوادخ  دوش  تمایق  زور  هاگ  ره  دومرف : تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  ترخآ ؛ رد  اّما  و 
بلط ناشیارب  یهلا  هاگرد  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  دشاب ، ادـخ  نیب  اه و  نآ  نیب  ناهانگ  زا  هچنآ  سپ  دـهد ، یم  رارق  ام  رب  ار 

دهاوخ ادا  ناشیا  فرط  زا  ار  نآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ملاظم  زا  دـشاب  هدوب  مدرم  نیب  اـه و  نآ  نیب  هچنآ  دـنک و  یم  شـشخب 
(1) .دنوش تشهب  دراو  باسح  نودب  ات  میشخب  یم  اه  نآ  هب  ام  دشاب  ام  اب  اه  نآ  نیب  هچنآ  تخاس و 

(3) .دوش هعجارم   (2) ْمَُهباسِح » اْنیَلَع  َّنِإ  : » هیآ ریسفت  هب  تسا ، هدروآ  ینعم  نیا  رد  تیاور  دنچ  ناهربلا  ریسفت  رد  میوگ : یم 

ام ناگدرم  هزانج  عییشت   - 5

تماـما ناـمز  رد   ) روباـشین نایعیـش  تسا : هدـمآ  بوشآرهـش  نبا  بقاـنم  زا  لـقن  هب  راـحب  رد  هک  تسا  یتـیاور  ینعم  نیا  رب  لـیلد 
هنیدم هب  ات  دندرک  باختنا  ار  يروباشین  یلع  نب  دـمحم  مان  هب  یـصخش  و  دـندش ، عمج  مالـسلا ) امهیلعرفعج  نب  یـسوم  ترـضح 

، دربب ناشنامز  ماما  تمدخ  هب  ار  نایعیش  يایاده  یعرش و  قوقح  دورب و 

ص:36
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[ مان هب  نامیااب  ناوناب  زا  یکی   ] ناـیم نیا  رد  .دـنداد  یلع  نب  دـمحم  هب  هماـج  يرادـقم  لوپ و  مهرد  رازه  هاـجنپ  راـنید و  رازه  یس 
دروآ و شیپ  تشاد  شزرا  مهرد  راهچ  دوب و  هتـشر  شدوخ  تسد  اب  هک  ماخ  هچراـپ  هکت  کـی  راـیع و  ماـمت  مهرد  کـی  هطیطش 

(. تخادرپ دیاب  دشاب  مک  هچرگ  ار  مالسلا  هیلع  ماما  قوقح  ینعی   ) دشک یمن  تلاجخ  ّقح  زا  دنوادخ  تفگ :

ریز باوج  ات  دوب  دیفس  شا  هیقب  دندوب و  هتـشون  یلاؤس  هحفـص  ره  رد  دوب ، قرو  داتفه  هک  دندروآ  يا  هوزج  تیعمج  نآ  هاگ  نآ 
ار هوزج  نیا  دنتفگ : .دندوب  هتسب  دوب  هدروخ  رهم  کی  يدنب  ره  هک  دنب  هس  اب  هتشاذگ و  مه  يور  ار  هحفص  ود  ره  دوش ، هتشون  نآ 
نکشب و ار  اه  نآ  زا  ات  جنپ  دوب  هتـسکشن  رگا  نک  هاگن  ار  اهرهم  ریگ ، زاب  نآ  يادرف  ربب و  مالـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  ماگنه  بش 

نیا ّقحتسم  تسا و  ماما  نامه  وا  دوب ، هداد  باوج  اهرهم  ندش  هتسکش  نودب  رگا  هک  هن ، ای  تسا  هداد  ار  اه  لاؤس  باوج  ایآ  نیبب 
.نادرگزاب ام  هب  ار  لاوما  هنرگ  لاوما و 

ماقم یگتـسیاش  وا  هک  تسناد  درک و  ناـحتما  ار  وا  تفر ، حـطفا  هَّللا  دـبع  دزن  دـش و  فّرـشم  هنیدـم  هب  يروباـشین  یلع  نب  دـمحم 
تیادـه تسار  هار  هب  ارم  ایادـخ  ِطارِّصلا ؛ ِءاوَس  یلِإ  ِینِدـْها  ِّبَر  تفگ : یم  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  وا  هناخ  زا  درادـن ، ار  تماما 

.يامرف

یسوم ترضح  هناخ  هب  ار  وا  نک و  تباجا  یهاوخ  یم  هک  ار  یـسک  تفگ : دمآ و  یکدوک  دوب  هداتـسیا  تریح  رد  هک  روط  نامه 
يراصن دوهی و  يوس  هب  ارچ  يوش و  یم  دـیماان  ارچ  رفعجوبا  يا  دومرف : داتفا ، وا  رب  ترـضح  مشچ  ات  درب ، مالـسلا  امهیلعرفعج  نب 

ادخ ّیلو  تّجح و  هک  نک  يور  نم  هب  يرب ؟ یم  هانپ 
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مدزن ار  اه  نآ  مداد  باوج  زورید  دوب  هوزج  رد  هک  ییاه  لاؤس  نم  دناسانشن ؟ وت  هب  ارم  مّدج  دجـسم  رانک  رد  هزمحوبا  ایآ  .متـسه 
هـسیک نآ  .رواـیب و  میارب  دـشاب ، یم  قـناد  ود  مهرد و  کـی  شمهرد  نزو  تـسا و  هـسیک  رد  هـک  مـه  ار  هطیطـش  مـهرد  رواـیب و 

.هدش هتسب  اج  کی  یخلب  ردارب  ود  هماج  اب  وا  هچراپ  تسا و  يو  ِنآ  زا  هک  دشاب  یم  مهرد  دصراهچ 

مهرد و مداد ، رارق  شهاگـشیپ  رد  مدروآ و  دوـب  هدوـمرف  رما  هچنآ  متفر و  دـش ، ناریح  مـلقع  ترـضح  نآ  نانخـس  زا  دـیوگ : یم 
نیا ناسرب و  هطیطش  هب  ارم  مالـس  رفعجوبا  يا  ِّقَحلا  َنِم  ِیْحَتْـسَی  َهَّللا ال  َّنِإ  دومرف : درک و  نم  هب  يور  تفرگرب و  ار  هطیطـش  هچراپ 
نیا هبنپ  مدرک ، هیدـه  وا  هب  زین  ار  میاه  نفک  زا  يا  هعطق  دومرف : هاگ  نآ  دوب -  مهرد  لهچ  هسیک  نآ  رد  هدـب -  وا  هب  ار  لوپ  هسیک 

قداص دمحم  نب  رفعج  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  تخد  همیلح  مرهاوخ  هک  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیرق  تسا ، ادیـص  ام  ياتـسور  زا  نفک 
یمن هدـنز  رتشیب  زور  هدزون  ات  نفک  هعطق  لوپ و  رفعجوبا و  ندیـسر  ماـگنه  زا  وت  وگب : هطیطـش  هب  .تسا  هتـشر  ار  نآ  مالـسلا  هیلع 

تدوخ يارب  زیهجت  مزاول  هقدـص و  ار  نآ  مهرد  راهچ  تسیب و  نک و  جرخ  تدوخ  يارب  ار  لوپ  نیا  زا  مهرد  هدزناـش  سپ  یناـم ؛
ظفح يارب  هک  رادب  یفخم  ار  بلطم  يدید  ارم  تقو ] نآ  رد   ] هاگره رفعجوبا  يا  .دـناوخ  مهاوخ  زامن  وت  هزانج  رب  نم  هدـب و  رارق 

ار اه  لاؤس  باوج  اـیآ  نیبب  ياـشگب و  هوزج  نیا  زا  رهم  نادرگرب و  ناـشنابحاص  هب  ار  لاوما  نیا  دومرف : سپـس  .تسا  رتهب  تناـج 
؟ هن ای  میا  هداد  يروایب  ار  هوزج  هک  نآ  زا  شیپ 

ار اهرهم  زا  یکی  تسا ، هدروخن  تسد  مدید  مدرک ، هاگن  اهرهم  هب  دیوگ : یم 
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هک يا  هدرب  ره  مدرک  رذن  ادخ  يارب  دیوگب  هک  يدرم  هرابرد  دیامرف  یم  هچ  مالسلا  هیلع  ملاع  هتـشون : مدید  متـسکش  ناشطـسو  زا 
نآره دوب : نینچ  ناشکرابم  طخ  هب  باوج  دندازآ ؟ ناشمادک  دشاب  هتـشاد  هدرب  نیدـنچ  و  مزاس ، دازآ  هدوب  نم  کلم  رد  میدـق  زا 

َداع یّتَح  َلِزانَم  ُهانْرَّدَق  َرَمَقلاَو  : » تسا هفیرـش  هیآ  ینعم  نیا  تحـص  رب  لیلد  دنک ، دازآ  دیاب  هدوب  شکلم  رد  هام  شـش  زا  شیپ  هک 
.ددرگزاب و لّوا  لزنم  هب  رغال ] درز و   ] امرخ هخاش  دـننام  ات  میدرک  ریدـقت  نّیعم  لزانم  رد  ار  هام  شدرگ  (1) و  ِمیِدَقلا » ِنوُجْرُعلاَک 

.دشاب هتشادن  هام  شش  هک  تسا  نآ  دیدج 

هقدص رایـسب )  ) ریثک لام  هَّللاو  دیوگب : هک  يدرم  هرابرد  مالـسلا  هیلع  ملاع  دیامرف  یم  هچ  دـنا : هتـشون  مدـید  مدوشگ  ار  یمود  رهم 
راد دنفسوگ  رگا  هدروخ  دنگوس  هک  یصخش  دوب : هتشون  نآ  ریز  ترضح  نآ  طخ  هب  خساپ  دهدب ؟ هقدص  دیاب  ردقچ  .داد  مهاوخ 

راهچ داتشه و  تسا  راد  لوپ  رگا  دهدب و  رتش  راهچ  داتـشه و  تسا  رادرتش  رگا  دهدب ؛ هقدص  دنفـسوگ  راهچ  داتـشه و  دیاب  تسا 
.درک يرای  رایسب  ياهاج  رد  ار  امش  دنوادخ  انامه  و  (2) ؛ ٍهَرِیثَک » َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  : » هیآ تسا  نآ  رب  لیلد  .دهدب  مهرد 

.تسا هدوب  ياج  راهچ  داتشه و  هیآ  نیا  لوزن  ماگنه  ات  ربمایپ  ياه  گنج  هک 

نت زا  ار  یتّیم  رـس  هتفاکـش و  ار  يربق  هک  يدرم  هرابرد  دیامرف  یم  هچ  مالـسلا  هیلع  ملاع  هتـشون : مدـید  مدوشگ  هک  ار  رهم  نیموس 
زرح زا  هک  نیا  رطاخ  هب  دزد  تسد  دوب : روطسم  شترضح  ّطخ  هب  باوج  دشاب ؟ هدیدزد  ار  شنفک  هدومن و  ادج 
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رد نینج  هلزنم  هب  ار  ّتیم  ام  هک  اریز  تسا ، مزال  وا  رب  ّتیم  رـس  ندـیرب  يارب  راـنید  دـص  دوش و  هدـیرب  هدرک  يدزد  هتـسب  ياـج  و 
.هلأسم رخآ  ات  رانید و …  تسیب  هفطن  هید  هک  دشاب  هدماین  وا  رد  حور  زونه  هک  مینک  یم  ضرف  ردام  مکش 

بهذم هب  هدرک  در  ار  ناشلاوما  ترـضح  نآ  هک  یناسک  دید  تشگزاب ، ناسارخ  هب  يروباشین  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  هک  یماگنه 
لوپ هسیک  دناسر و  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ترضح  مالـس  هدنام ، یقاب  ّقح  بهذم  نامه  رب  هطیطـش  یلو  دنا ، هدش  دراو  هیحطف 
ماما تفر ، ایند  زا  نوچ  دنام و  هدنز  هطیطش  زور  هدزون  تدم  هب  دوب  هدومرف  ترضح  هک  روط  نامه  سپ  .داد  وا  هب  ار  نفک  هعطق  و 

باحـصا اـب  دومرف : تفرگ و  شیپ  ناـبایب  هار  دـش و  راوس  دوخ  رتـش  رب  وا  مسارم  ناـیاپ  زا  سپ  دـمآ ، يرتـش  رب  راوس  مالـسلا  هیلع 
ياه هزانج  ياپ  هک  دـیاب  نم  ریظن  ناماما  نم و  هک : وگب  ناشیا  هب  ناسرب و  اه  نآ  هب  ارم  مالـس  راذـگب و  نایم  رد  ار  بلطم  تدوخ 

(1) .دینک ظفح  دوخ  رد  ار  ادخ  ياوقت  سپ  دیورب ، ایند  زا  هک  اج  ره  رد  میوش  رضاح  امش 

نآ ندش  هدوسرف  هنهک و  زا  سپ  مالسا  يانب  دیدجت   - 6

؛» …  َکـِنیِد ْنـِم  یحَْتما  اَـم  ِهـِب  ْدِّدَـجَو  : » تـسا هدـمآ  هدـش ، تـیاور  ترـضح  نآ  زا  هللا  هـمحر  يرْمَع  هلیـسو  هـب  هـک  ییاـعد  رد 
هیلعاـضرلا نسحلاوبا  ترـضح  زا  هک  يرگید  ياـعد  رد  .ياـمرف و  دـیدجت  وا  هلیـسو  هب  هدـش ، وحم  وت  نید  زا  هچنآ  اراـگدرورپ ) )

عرش ماکحا  زا  ای  هتشگ و  ناریو  وت  نید  خاک  زا  هچنآ  و  میناوخ : یم  نینچ  هدش ، تیاور  مالسلا 

ص:40

نادناخ هب  نادنمتدارا  هاگترایز  روباشین  رهـش  رد  نانچمه  دنمتداعـس  يوناب  نیا  ربق  هک  تسا  ینتفگ  48/73 ؛ راونالا : راحب  . 44 - 1
{ مجرتم  } .تسا فورعم  هطیطش  یب  یب  مان  هب  تسا و  اه  نآ  نایعیش  ربمایپ و 
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يوس هب  یباداش  دیدج و  نییآ  هزات و  عرـش  وا  تسد  هب  هک  نیا  ات  نک  داینب  ون  زا  يامرف و  دیدجت  وا  هلیـسو  هب  هتفای ، لیدبت  رییغت و 
(1) .ینادرگزاب مدرم 

مدرم دزیخاپب  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  یملید  بولقلا  داشرا  زا  لقن  هب  راحب  رد  و 
، دـنا هداتفا  یهارمگ  هب  هتـشگ و  ادـج  نآ  زا  مدرم  مومع  هتفر و  نیب  زا  هک  يرما  هب  ار  اه  نآ  دـنک و  توعد  مالـسا  هب  رگید  راـب  ار 

یم تیاده  دنا ، هدناماو  نآ  زا  هک  يرما  هب  هک  دـنا  هدـیمان  يدـهم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تهج  نیا  يارب  .دـیامرف  تیادـه 
(2) .دنک یم  مایق  ّقح  هب  هک  دنا  هدیمان  مئاق  ار  وا  ببس  نیدب  و  دنک ،

مئاق ترضح  دومرف : مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تموکح  هویـش  هرابرد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و 
(3) .تساخ دهاوخ  اپب  تسا  دیدش  برع  رب  هک  هزات  یتواضق  نیون و  یباتک  دیدج و  يرما  اب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  - 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  يدهم -  ترضح  درگش  هویش و  زا  هک  یسک  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و 
، داد دهاوخ  ماجنا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تفرگ  شیپ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  يا  همانرب  نامه  تسا : هدمآ  دیـسرپ ،

مالسا درک و  نک  هشیر  ار  تیلهاج  ماظن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  هک  نانچ  دزاس  یم  ناریو  مدهنم و  ار  نیـشیپ  ياهداینب 
(4) .دومن زاغآ  ون  زا  ار 

.تسا هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  تیاور  نیمه  ریظن  يرگید  ربخ  رد 
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يدـیدج رما  هب  ار  مدرم  دزیخاپب ، ام  مئاق  یتقو  هک  قیقحت  هب  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلعرقاـب  ماـما   ) ترـضح ناـمه  زا  و 
زاب تبرغ  لاح  هب  دش و  زاغآ  هنابیرغ  مالـسا  دومرف و  توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نامه  درک ، دـهاوخ  توعد 

(1) .نابیرغ لاح  هب  اشوخ  سپ  .دش  زاغآ  هک  روط  نامه  تشگ ، دهاوخ 

، تشگ دهاوخ  شراک  لّوا  دننام  مه  زاب  دش و  عورش  هنابیرغ  مالسا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و 
: دومرف دـهد ؛ ناماس  ار  ناـتراک  دـنوادخ  هک  دـیهد  حیـضوت  نم  يارب  ار  نیا  تشاد : هضرع  ریـصبوبا  .ناـبیرغ  لاـح  هب  اـشوخ  سپ 

(2) .درک زاغآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  روط  نامه  دنک  یم  زاغآ  ینیون  توعد  ام  زا  هدننک  توعد 

نیّرز رهم  هب  هک  يا  هتشون  شیابق  نیتسآ  زا  هک  منیب  یم  ربنم  يالاب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ایوگ  دومرف : هک  تسا  ترـضح  نامه  زا  و 
زج یسک  دنوش و  هدنکارپ  وا  رود  زا  دنفـسوگ  دننام  سپ  دناوخب ، مدرم  رب  ار  نآ  دریگرب و  نآ  زا  رهم  دروآ و  نوریب  دشاب ، روهمم 
نم دندرگزاب و  وا  يوس  هب  هک  نیا  ات  دنباین  یهاگهانپ  اه  نآ  هاگ  نآ  .تفگ  دهاوخ  ینانخس  ترـضح  نآ  سپ  دنامن ، یقاب  نابیقن 

(3) .مناد یم  تفگ  دهاوخ  وا  هک  ار  ینخس 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  نید ]  ] رما ندش  مامت   - 7

ریسفت رد  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  قودص  خیش  دیحوت  باتک  رد 

ص:42

.173 ینامعن : تبیغ  . 49 - 1

.173 ینامعن : تبیغ  . 50 - 2
.52/352 راونالاراحب ، . 51 - 3
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(1) .تسا مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  هب  رما  ندش  مامت  ءات : و  هدمآ : ابفلا  فورح 

دوب هدرک  عمج  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  ینآرق  نتخومآ  میلعت و   - 8

هدز اه  همیخ  هفوک  دجسم  رد  ام  نایعیش  منیب  یم  ایوگ  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  ینامعن  زا  لقن  هب  راحب  رد 
(2) .دنزومآ یم  مدرم  هب  هدش  لزان  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآرق  دنا و 

نامه ار  نآرق  تسا و  اپرب  هفوک  دجسم  رد  ناشیاه  همیخ  هک  منیب  یم  ار  مجع  ییوگ  دومرف : هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
.دنزومآ یم  مدرم  هب  هدش  لزان  هک  روط 

مان هب  شیرق  زا  رفن  داتفه  هن ، دومرف : تسین ؟ هدـش  لزان  هک  هنوگ  نامه  نآرق ] نیا   ] رگم مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  هتاـبن  نب  غبـصا 
هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  شنزرـس  روظنم  هب  رگم  دنا  هتـشاذگن  اج  ار  بهلوبا  و  تسا ، هدش  وحم  نآرق  زا  ناشناردپ  مان  ناشدوخ و 

(3) .دوب ترضح  نآ  يومع  نوچ  هلآو ،

ص:43

.233 دیحوتلا : . 52 - 1
فیرـش و ردقلا و  میظع  خویـش  زا  هدمآ ، { 233  - 2/232  } لمالا لما  رد  هک  ناـنچ  یناـمعن ، رفعج  نب  میهاربا  نب  دـمحم  . 53 - 2

همالع .تسا  هتفای  تافو  اجنآ  رد  هتفر و  ماش  هناتـسآ  زا  هدرک و  ترجه  دادغب  هب  تسام ، باحـصا  ثیدحلا  ریثک  هدیقعلا و  حیحص 
نایب زا  سپ  یـشاجن  .دـنا  هدرک  رکذ  نینچ  ار  وا  لاح  حرـش  ( 297 یشاجنلا : لاجر   ) یـشاجن و  ( 162 یّلحلا : همّالعلا  لاـجر   ) یّلح
هدید زین  ار  وا  تبیغ  باتک  ما و  هدید  ار  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  نآرق  ریسفت  شتافیلأت  زا  تسا و  ینیلک  نادرگاش  زا  وا  هتفگ : قوف 

( فلؤم  ) .تسا یعماج  بوخ و  فیلأت  ما ،
.125 ینامعن : تبیغ  . 54 - 3
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هب دـنا و  هتفرگ  تسد  هب  نآرق )  ) یناثم هک  منیب  یم  ار  یلع  نایعیـش  ییوگ  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و 
(1) .دنزومآ یم  مدرم 

 - فیرـشلا هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -  نوـچ  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  زا  یملید  بوـلقلا  داـشرا  زا  و 
مدرم هب  هدومرف ، لزان  ار  نآ  هلالج  ّلج  دـنوادخ  هک  هنوگ  نامه  هب  ار  نآرق  هک  یناسک  يارب  دوش  یم  بصن  ییاه  همیخ  دزیخاـپب ،

فـالتخا فیلأـت  نیا  اـب  اریز  دـنا ، هدرک  ظـفح  ار  نآ  هک  تسا  یناـسک  يارب  دوـب  دـهاوخ  هـک  يزیچ  نیرتراوـشد  سپ  .دـنزومایب 
(2) .دراد

هیلع قداص  ماما  ترضح  رب  يدرم  هک  مدینش  یم  نم  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  هملس  یبا  نب  ملاس  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  و 
تئارق نیا  زا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  سپ  دوبن ، مدرم  فراعتم  ندناوخ  دننام  هک  دناوخ  نآرق  زا  یفورح  مالـسلا 

ترـضح نآ  یتـقو  هک  دـنک ، ماـیق  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -  اـت  ناوخب  دـنناوخ  یم  مدرم  هک  روط  ناـمه  رادرب و  تسد 
.دروآ یم  نوریب  هتشون  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یفحصم  دناوخ و  دهاوخ  شدودح  اب  ار  ادخ  باتک  دزیخاپب 

تخاس و راکـشآ  مدرم  يارب  ار  نآ  تفای ، تغارف  شا  يروآ  عمج  زا  تشون و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دومرف : سپس 
 - ّلجوّزع يادخ -  باتک  نیا  دومرف :

ص:44

.218 ینامعن : تبیغ  . 55 - 1
داشرا زا  لقن  هب  یـسلجم  همالع  موحرم  هک  تاـیاور  زا  يرایـسب  زین  تیاور و  نیا  هک  تسا  ینتفگ  52/339 ؛ راونالا : راحب  . 56 - 2

{ مجرتم  } .تسا هداد  تبسن  یملید  داشرا  هب  ار  اه  نآ  فلؤم  موحرم  هدروآ ، دیفم  خیش 
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عمج حول  ود  زا  ار  نآ  نم  هک  یتسرد  هب  هدرک ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  رب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  روط  ناـمه  تسا ،
نیا زا  سپ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف : .میرادـن  نیا  هب  يزاین  تسام و  تسد  رد  یعماج  فحـصم  کنیا  دـنداد : باوج  ما ، هدومن 

(1) .دیناوخب ار  نآ  ات  مهد  ربخ  امش  هب  مدرک  عمج  ار  نآ  یتقو  هک  دوب  مزال  طقف  نم  رب  دید ، دیهاوخن  ار  نآ  ًادبا  زور 

دزن ار  نآ  درک و  عمج  ار  نآرق  مالـسلا  هیلع  یلع  تفای ، تاـفو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماـگنه  هدـمآ : جاـجتحا  رد  و 
سپ .دوب  هدومرف  ّتیـصو  راک  نیا  هب  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  اریز  درک ، هضرع  نانآ  رب  درب و  راـصنا  نیرجاـهم و 

ار نآ  یلع ! يا  تفگ : تفشآرب و  رمع  دش ، راکشآ  موق  ياه  ییاوسر  درک  زاب  هک  يا  هحفص  نیلوا  رد  دوشگ ، ار  نآ  رکبوبا  نوچ 
يراق هک  ار  تباث  نب  دـیز  هاگ  نآ  .تفر  تفرگ و  ار  نآ  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  سپ  .تسین  يزاـین  نآ  هب  ار  اـم  هک  نادرگزاـب 

ام دوب و  راصنا  نیرجاهم و  ياه  ییاوسر  نآ  رد  یلو  دروآ ، دوب ، هتـشون  ار  نآرق  یلع  تفگ : وا  هب  رمع  دـندرک ، راضحا  دوب  نآرق 
یلو داد ، قـفاوم  يأر  دـیز  .میزادـنیب  نآ  زا  ار  راـصنا  نیرجاـهم و  ياـه  تحیـضف  مینک و  عـمج  ار  نآرق  هک  تسا  نیا  رب  ناـمرظن 

ایآ درک ، راکشآ  ار  شدوخ  نآرق  مالسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  دعب  مدرک و  عمج  دیهاوخ  یم  امـش  هک  روط  نآ  ار  نآرق  نم  رگا  تفگ :
؟ دور یمن  رده  امش  ياه  تمحز 

نآ دیلو  نب  دلاخ  تسد  هب  ات  دندرب  راکب  يا  هلیح  سپ  .میوش  تحار  وا  زا  میـشکب و  ار  وا  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  تفگ : رمع 
یلو دنشکب ، ار  ترضح 

ص:45

.2/633 یفاک : . 57 - 1
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، دننک فیرحت  ار  نآ  ناشدوخ  نایم  ات  دروایب  ار  نآرق  نآ  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دیـسر ، تفالخ  هب  رمع  نوچ  .دنتـسناوتن و 
.مینک عامتجا  نآ  رب  ات  يروایب  الاح  يدروآ ، رکب  یبا  دزن  هک  ینآرق  دوب  بوخ  نسحلاابا ! ای  تفگ : ترضح  نآ  هب 

زور هدرک ، مامت  امـش  رب  تّجح  ات  مدروآ  ار  نآ  عقوم  نآ  رد  نم  تسین ، نآ  يوس  هب  یهار  چیه  تاهیه ! دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
ناگزیکاپ و زج  تسا  نم  دزن  هک  ینآرق  هتبلا  .يدرواین  ار  نآ  وت  هک  دـییوگن  نم  هب  ای  میدوب ، لفاغ  نآرق  نیا  زا  ام  دـییوگن  تمایق 

.دبای یمن  تسد  نآ  هب  سک  چیه  نم  نادنزرف  زا  ءایصوا 

ار نآ  دنک ، مایق  ام  نادـنزرف  زا  مئاق  هک  یماگنه  يرآ ؛ دومرف : تسه ؟ نآرق  نیا  نتخاس  راکـشآ  يارب  ینّیعم  تقو  ایآ  تفگ : رمع 
(1) .ددرگ یم  يراج  نآ  رب  ّتنس  سپ  دراد ، یم  او  نآ  رب  ار  مدرم  دیامن و  رهاظ 

هب هک  نیا  تهج  زا  دشاب ، نیمه  میظع  نآرق  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  يراذگمان  ّرـس  تسا  نکمم  میوگ : یم 
.تسا نآ  هدننک  جیورت  رهظُم و  دراد و  یم  او  نآ  هب  لمع  ندناوخ و  رب  ار  مدرم  دنک و  یم  رما  نآرق 

ْدََقلَو : » هک مدیسرپ  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدش  لقن  يرماع  ناسح  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد 
نآ لیزنت  دومرف : .میداد  وت  هب  ار  میظع  نآرق  یناثم و  زا  تیآ  تفه  ام  ربماـیپ ] يا  [ ؛ (2) َمیِظَعلا » َنآْرُقلاَو  ِیناثَملا  َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ 

(3)؛ ِیناثَملا » َنِم  َْعبَّسلا  َكاْنیَتآ  ْدََقلَو  : » تسا نینچ  هکلب  تسین ، نینچ 

ص:46

.1/225 جاجتحالا : . 58 - 1
هیآ 87. رجح ، هروس  . 59 - 2

.2/354 ناهربلا : ریسفت  . 60 - 3
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.تسا دنزرف  دنزرف  میظع  نآرق  میتسه و  ام  اه  نآ  هک  میدرک ، اطع  ار  یناثم  تفه  نآ  وت  هب  ام  انامه  و 

ماما تفه  دومرف : ِیناثَملا » َنِم  ًاْعبَس  َكاْنیَتآ  ْدََقلَو  : » یلاعت يادخ  لوق  هرابرد  هک : هدش  تیاور  ترضح  نآ  زا  هورعلا  نب  مساق  زا  و 
(1) .مالسلا مهیلع  مئاق  و 

تسا و رظن  دروم  زین  مالـسلا  اهیلع  همطاف  لّوا  ثیدـح  رد  تسا و  ناشیا  ياه  مان  رابتعا  هب  دـیاش  ماما  تفه  هب  ریبعت  اـّما  میوگ : یم 
مالسلا هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  راحب  رد  هک  نانچ  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نامه  هک  تسا  دنزرف  دنزرف  میظع  نآرق 
یمسا تسا و  دمحا  دنام ، یم  یفخم  هک  یمـسا  نآ  راکـشآ ، يرگید  ناهنپ و  یکی  تسه : مان  ود  وا  يارب  دومرف : هک  هدش  تیاور 

(2) .دّمحم دوش  یم  راکشآ  هک 

: تفگ هک  هدرک  تیاور  یصخش  زا  لقن  هب  نمحرلا  دبع  نب  سنوی  زا  راونالا  راحب  بحاص  هک  تسا  یثیدح  روبزم  بلطم  دییأت  رد 
هروس شرهاظ  دومرف : .مدیـسرپ  َمیِظَعلا » َنآْرُقلاَو  ِیناثَملا  َنِم  ًاْعبَـس  َكاْنیَتآ  ْدََـقلَو   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا 

(3) .تسا مالسلا  هیلع  مئاق  اه  نآ  زا  نیمتفه  تسا و  دنزرف  دنزرف  نآ  نطاب  تسا و  دمح 

دای مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  يا  هژیو  روط  هب  هک  تسا  نیا  باب  زا  عبـس )  ) رب میظعلا ) نآرقلا   ) فطع مود -  لامتحا  نیاربانب - 
مامت تسا  نکمم  یناثم  هملک  زا  روظنم  اّما  و  تسه ، راوگرزب  نآ  زا  يروآدای  رد  هک  یمهم  رما  رطاخ  هب  دشاب ، هدش 

ص:47

.2/354 ناهربلا : . 61 - 1
.51/35 راونالا : راحب  . 62 - 2

.1/354 ناهربلا : . 63 - 3
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نیرتهب دنوادخ  (1) ؛ ِیناثَم » ًاِهباشَتُم  ًاـباتِک  ِثیِدَـحلا  َنَسْحَأ  َلََّزن  ُهَّللَا  : » همیرک هیآ  تسا  لاـمتحا  نیا  دـّیؤم  هک  دـشاب ؛ نآرق  تاـیآ 
.تسا ررکم  [ نآ یناعم  و   ] نوگمه [ نآ ظافلا   ] هک یباتک  دروآ  دورف  ار  اه  نخس 

هک میدرک  تیاور  ینامعن  تبیغ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ًالبق  هک  یثیدح  یناثملا ،» عبسلا  : » دومرف هک  ار  نیتسخن  لامتحا  زین  و 
.دنک یم  دییأت  ار  ینعم  نیا  دنا ،…  هتفرگ  تسد  هب  نآرق )  ) یناثم هک  منیب  یم  ار  یلع  نایعیش  ییوگ  دومرف :

.دـش لزاـن  رومعملا  تیب  هب  ردـق  بش  رد  لـماک  روط  هب  راـب  کـی  هک  تسا  نآ  لوزن  رارکت  تبـسانم  هب  یناـثم  هب  نآرق  زا  ریبعت  و 
(2) .دمآ دورف  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  جیردت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يوس  هب  اجنآ  زا  سپس 

زا ریبعت  و  هدش -  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  نانچ  دشاب -  دمح )  ) باتکلا هحتاف  هروس  صوصخ  روظنم ، مه  دـیاش  و 
مالـسلا مهیلع  ناماما  زا  هک  نیا  .تسا و  نآ  لوزن  رارکت  تلع  هب  ای  تسا و  بجاو  زامن  ره  رد  نآ  رارکت  رطاخ  هب  اـی  یناـثم  هب  نآ 

نآ هب  تبـسن  دـنمود  هبترم  رد  هک  دنتـسه  دـنزرف  دـنزرف  ربمغیپ ، هب  تبـسن  نانآ  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  ای  هدـیدرگ ، یناـثم  هب  ریبعت 
هب ای  .تسا و  لّوا  هبترم  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  هک  نانچ  .یناسنا  شنیرفآ  هوحن  يرشب و  ناهج  بسح  هب  ترضح 

ص:48

هیآ 23. رمز ، هروس  . 64 - 1
: هتفگ نایبلا  عمجم  رد  یسربط  هدش و  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد  هک  نانچ  . 65 - 2

رکذ فلتخم  ياه  هنوگ  هب  هدش و  رارکت  نآ  رد  اه  هظعوم  ماکحا و  رابخا و  اه و  هصق  زا  یضعب  هک  هدش  هدیمان  یناثم  تهج  نیدب 
{ ّفلؤم  } .تسین هدننک  هتسخ  دوش و  یم  رارکت  نآ  توالت  زین  هدیدرگ و 
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ثیدـح نیا  .تسا  ینعم  نیا  رب  دـهاش  نیلقث  ثیدـح  هک  نانچ  دنتـسه ، مود  هبترم  رد  میرک  نآرق  هب  تبـسن  ناـشیا  هک  نیا  راـبتعا 
تسا لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يردخ  دیعسوبا  زا  نیفلاخم  قیرط  زا  اّما  هدش ، تیاور  هّماع  هّصاخ و  قیرط  زا  رتاوتم 

 - يادخ باتک  تسا ، رت  گرزب  يرگید  زا  یکی  هک  میوگ  یم  كرت  ار  اهبنارگ  یـش ء  ود  امـش  نایم  رد  نم  مدرم ! يا  دومرف : هک 
ادج مه  زا  ود  نیا  .نم و  نادناخ  نم ، ترتع  هدش و  هدیـشک  نیمز  يوس  هب  نامـسآ  بناج  زا  هک  تسا  ینامـسیر  نآ  و  ّلجوّزع - 

(1) .دندرگزاب نم  هب  رثوک )  ) ضوح رانک  رد  هک  نیا  ات  دنوش  یمن 

ریبعت اه  نآ  زا  یناثم )  ) هملک اب  دنتـسه ، دـعب  هبترم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  نوچ  هک : تسا  نیا  موس  لامتحا 
ُهَنیِدَم اَنَأ  : » دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  دـنراد  رارق  مود  هجرد  رد  ینالقع  تاماقم  ینّابر و  مولع  رظن  زا  ناشیا  هدـش ،

.تسا نآ  ِرد  یلع  مملع و  رهش  نم  (2) ؛ اُهباب » ٌِّیلَعَو  ِْملِعلا 

رد رازه  يرد  ره  زا  هک  تخومآ  نم  هب  ملع  زا  رد  رازه  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هدومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زین  و 
(3) .دوش یم  زاب  رگید 

هوجو هتبلا  تسا ، اناد  روما  قیاـقح  هب  دـنوادخ  هدیـسر و  مرظن  هب  عوضوم  قیقحت  لاکـشا و  نیا  ّلـح  رد  هک  تسا  یبلاـطم  اـه  نیا 
دسر یم  رظن  هب  دیعب  هک  يرگید 

ص:49

رد هک  یثیدح  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  هدروآ ، ، 223 مارملا : هیاغ  باتک  رد  ینارحب  مشاه  دیس  لیلج  دیس  . 66 - 1
نآ نیمهن  مالسلا ، هیلع  نیسح  نادنزرف  زا  هناگ  هن  ناماما  نیسح و  نسح و  نم و  دومرف : دننایک ؟ ترتع  هک  دندیسرپ  هدش  رکذ  الاب 

{ فلؤم  } .تسا ناشمئاق  يدهم  اه 
.524 مارملا : هیاغ  . 67 - 2
.517 مارملا : هیاغ  . 68 - 3
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باتک هب  دـننک  لصاح  عالطا  مه  هوجو  نآ  زا  دـنلیام  هک  یناسک  .مینک  یمن  ینـالوط  اـه  نآ  رکذ  اـب  ار  باـتک  هک  هدـش  هتفگ  زین 
(1) .دنیامن هعجارم  فیرش  نسحلاوبا  خیش  رارسالا ) هاکشم  راونالا و  هآرم  )

ث»  » فرح

دراد یگتسب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیالو  هب  اه  نآ  یلوبق  کین و  ياهراک  باوث   - 1

.دمآ دهاوخ  دنک  تلالد  نآ  رب  هک  یبلاطم  زین  متشه  شخب  رد  .تشذگ  ینعم  نیا  رب  دهاش  باتک  لّوا  شخب  رد 

نادنزرف ناردپ و  زا  ناماما  تماما  هب  هک  نآ  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد 
یلو دشاب  هتـشاد  لوبق  ار  ناربمایپ  مامت  هک  تسا  نیا  لثم  دیامن ، راکنا  ار  منادنزرف  زا  يدهم  یلو  دشاب ، هتـشاد  فارتعا  رارقا و  نم 

.دنک راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ترضح  تّوبن 

زا وا  صخـش  هک  متفه ، ماما  زا  دنزرف  نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ امـش  نادنزرف  زا  يدهم  مدیـسرپ : دیوگ : یم  روفعی  یبا  نب  هَّللا  دبع 
(2) .تسین لالح  امش  رب  وا  مان  ندرب  دنام و  یم  بیاغ  امش  رظن 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دروآ ، میهاوخ  باتک  متشه  شخب  رد  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسه  يدایز  تایاور  هراب  نیا  رد  و 

ص:50

.181 راونالا : هآرم  . 69 - 1
.1/338 نیدلا : لامک  . 70 - 2
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دنا هدوب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  اب  هک  ینادیهش  مالسلا و  هیلع  نیسح  نوخ  رئاث   - 2

(1) .دریگب ار  شیوخ  ياهب  نوخ  هک  نیا  ات  دریگ  یمن  مارآ  رارق و  یعضو  چیه  رب  هک  تسا  یسک  رئاث  هدمآ : نیرحبلا  عمجم  رد 

هدیـشخب تمارک  تّزع و  وت  یتسود  هطـساو  هب  ارم  هتـشاد و  یمارگ  ار  وت  ماقم  هک  يدـنوادخ  زا  میناوخ : یم  اروشاع  تراـیز  رد  و 
.دنک يزور  نم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نادناخ  زا  هدش  يرای  یماما  يرای  هب  ار  وت  یهاوخنوخ  هک : منک  یم  تساوخرد 

وا راک  هدمآ : فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما  فصو  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  زا  ینامعن  تبیغ  زا  لقن  هب  راحب  رد  و 
(2) .دراذگ یمن  یقاب  ار  [ ّقح نیفلاخم  زا   ] یسک تسین ، نتشک  زج 

مولظم هک  نآ  ره  و  (3) ؛ ًاروُْصنَم » َناک  ُهَّنِإ  ِْلتَقلا  ِیف  ْفِرُْسی  الَف  ًاناْطلُس  ِهِِّیلَِول  اْنلَعَج  ْدَقَف  ًامُولْظَم  َِلُتق  ْنَمَو  : » هیآ ریـسفت  رد  یـشاّیع  و 
تیاور هب  .تسا  هدش  يرای  وا  هک  دنکن  فارسا  نتـشک  رد  سپ  میا ، هداد  رارق  تموکح  طلـست و  وا  ّیلو  يارب  ام  هتبلا  دوش ، هتـشک 

ام هدش و  هتشک  مولظم  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  وا  دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  رینتـسملا  نب  مالس 
هک ییاج  ات  دـشک  یم  ردـق  نآ  سپ  دزادرپ ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  یهاوخنوخ  هب  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  میتسه ، وا  يایلوا 

(4) .درک فارسا  نتشک  رد  دوش : یم  هتفگ 

مالسلا هیلع  مئاق  وا  ّیلو  تسا و  مالسلا  هیلع  نیسح  لوتقم ، هدومرف : ترضح  نآ  زین  و 

ص:51

3/234 و 235. نیرحبلا : عمجم  . 71 - 1
.52/231 راونالا : راحب  . 72 - 2
هیآ 33. ءارسا ، هروس  . 73 - 3

.2/290 یشاّیعلا : ریسفت  . 74 - 4
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هلیـسو هب  هک  نیا  ات  دور  یمن  ایند  زا  هک  اریز  تسا ؛) روصنم  وا   ) دـشکب ار  وا  لتاق  ریغ  هک : تسا  نآ  لـتق ، رد  فارـسا  دـشاب و  یم 
رپ روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  مه  دنک ، رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  دبای  یم  يزوریپ  ترـصن و  مالـسلا  مهیلع  لوسر  لآ  زا  يدرم 

.دشاب هدش 

لزان مالـسلا  هیلع  نیـسح  هرابرد  تسا : هدـمآ  هیآ  نیمه  هب  عجار  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  یفاـک  رد  يرگید  تیاور  رد  و 
(1) .تسین فارسا  دنوش  هتشک  وا  رطاخ  هب  نیمز  لها  رگا  هدش ،

، دـش هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مّدـج  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  عیارـشلا  للع  باتک  رد  و 
یم تلفغ  ایآ  ارایتخا ! بحاص  اهلا ! دنتـشاد : هضرع  دـندرک و  دـنلب  هلان  هیرگ و  هب  ادـص  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هاگرد  هب  ناگتـشرف 

؟ تسا هدیناسر  لتق  هب  ار  قلخ  نیرتهب  تا و  هدیزگرب  دنزرف  وت و  هدیزگرب  هک  یسک  زا  يزرو 

ماقتنا اه  نآ  زا  ًامتح  هک  دنگوس  ملالج  تّزع و  هب  دیـشاب ، مارآ  نم ! هکئالم  يا  دومرف : یحو  اه  نآ  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  سپ 
هدرپ نیسح  نادنزرف  زا  ناماما  يور  زا  ناگتـشرف  يارب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  سپـس  .دشاب  اه  تدم  زا  سپ  دنچره  تفرگ ، مهاوخ 

نآ زا  مئاق ، نیا  هب  دومرف : دنوادخ  دناوخ ، یم  زامن  هداتـسیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  دندش  هّجوتم  دـندش و  لاحـشوخ  هکئالم  تشادرب ،
(2) .مریگ یم  ماقتنا  اه 

مالسلا هیلع  نیسح  یتقو  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یفاک  رد  و 

ص:52

.8/255 یفاک : هضور  . 75 - 1
.160 عیارشلا : للع  . 76 - 2
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میزاس دوبان  ار  قیالخ  هک  هدب  هزاجا  ام  هب  اراگدرورپ ! دنتفگ : دندرک و  هلان  تسا  اه  نآ  رد  هچنآ  نیمز و  اه و  نامسآ  دش ، هتـشک 
یحو اه  نآ  هب  دنوادخ  سپ  .دنا  هدیناسر  لتق  هب  ار  تا  هدیزگرب  هتـسناد و  لالح  ار  وت  تمرح  هک  ددرگ  دیدجت  نیمز  رگید  راب  و 
تشپ هاگان  هب  تشادرب ، ار  اه  باجح  زا  یکی  سپس  .دیریگ  مارآ  نم ! نیمز  يا  و  نم ؛ ياه  نامسآ  يا  و  ناگتشرف ؛ يا  هک : دومرف 

و مناگتشرف ؛ يا  دومرف : تفرگ و  ار  اه  نآ  زا  مئاق  ینالف ، تسد  دندش و  هدهاشم  وا  ّیصو  هدزاود  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نآ 
(1) .دومرف ار  باطخ  نیا  هبترم  هس  .تسج  مهاوخ  يرای  نیا  اب  نم ! نیمز  يا  و  میاه ؛ نامسآ  يا 

! دمحم يا  دومرف : یلاعت  دنوادخ  هدمآ : نینچ  جارعم  ثیدح  رد  هّماع  قیرط  زا  ینارحب  مشاه  دیـس  لیلج  ثدـحم  مارملا  هیاغ  رد  و 
نآ هب  يور  نوچ  .نادرگ  يور  شرع  تسار  تمـس  هب  دومرف : دـنوادخ  .اراگدرورپ  يرآ ، متفگ : ینیبب ؟ ار  نانآ  يراد  تسود  ایآ 
نب یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  نیـسح و  نسح و  همطاف و  یلع و  مدـید  هاگان  هب  مدرک  يوس 
یم زامن  هداتسیا ، رون  رد  قرغ  مالـسلا  مهیلع  يدهم  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و 

دنتسه و اه  تّجح  نانیا  دومرف : دنوادخ  .دوب  یناشخرد  هراتـس  نوچمه  اه  نآ  نایم  رد  مالـسلا -  هیلع  يدهم  ینعی  وا -  و  دنناوخ ،
(2) .تسا منانمشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  مناتسود و  يارب  تباث  تّجح  وا  دنگوس  متّزع  هب  تسا ، وت  ترتع  زا  رئاث  وا 
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لد هک  ایوگ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  باحـصا  فصو  رد  راـحب  رد  و 
هوک رب  رگا  هک  رت ، تخـس  گنـس  زا  درادن ، هار  نآ  رد  دنوادخ  هرابرد  یکـش  هنوگ  چیه  هک  تسا  نهآ  زا  يا  هعطق  ناسب  ناشیاه 

، دـننک بارخ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دـنرواین  يور  يرهـش  چـیه  هب  شیوخ  ياه  مچرپ  اب  دـننکرب ، ياج  زا  ار  اـه  نآ  دـنرب ، هلمح  اـه 
نوماریپ و  دـنیوج ، یم  كربت  دنـشک و  یم  تسد  مالـسلا  هیلع  ماـما  بسا  نیز  هب  دـنا ، هتـسشن  اـهباقع  ناـشیاه  بسا  رب  هک  ییوگ 

نایم رد  .دنهد  یم  ماجنا  دـهاوخ  یم  هچنآ  دـننک و  یم  يرای  ار  راوگرزب  نآ  يزابناج ، اب  اه  گنج  رد  .دـننز  یم  هقلح  شترـضح 
هب تدابع  اب  ار  بش  .لـسع  روبنز  همزمز  نوچمه  دـنراد  يا  همزمز  ناـشزامن  رد  .دـنرادن  باوخ  اـه  بش  هک  دنتـسه  ینادرم  ناـنآ 

دننام دنرادربنامرف ، ترضح  نآ  زا  نانآ  .دنریش  اهزور  اسراپ و  اه  بش  دنا ، هدامآ  ناشیاه  بسا  رب  ناهاگحبص  دنناسر و  یم  حبص 
تداهـش دـنوادخ  زا  .نازرل  یهلا  تیـشخ  زا  تسا و  ینارون  ناشیاه  لد  دننـشور و  اـه  غارچ  نوچمه  .دوخ  باـبرا  هب  تبـسن  زینک 

هیلع نیـسح  یهاوخنوخ  ( ؛» نیَـسُْحلا ِتاراَثل  اـی   » ناشیاهراعـش دـنوش ، هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  دـنراد  وزرآ  دـننک و  یم  تساوخرد 
.دشاب یم  مالسلا )

دنوادـخ دنباتـش ، یم  دوخ  يالوم  يوس  هب  دور ، یم  اه  نآ  زا  رتشیپ  میب  بعر و  هام  کی  رادـقم  هب  دـننک  تکرح  ییوس  هب  هاگره 
(1) .دنک یم  يرای  ار  ّقح  ماما  ناشیا  طسوت 

لتق هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ناگدنشک  ناگداون  دنک ، جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  زین  و 
(2) .دناسر دهاوخ 
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اه نآ  هک  نیا  هتسناد و  ناشناردپ  ياهراک  هب  تبـسن  اه  نآ  تیاضر  ار  رما  نیا  ّتلع  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  زا  یثیدح  رد  هتبلا 
.دشاب هداد  ماجنا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  دننام  دشاب  یضار  يزیچ  هب  سک  ره  دننک و  یم  مه  راختفا 

نیا هک  هدمآ   (2) ًامُولْظَم » …  َِلُتق  ْنَمَو  : » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   (1) هّجحلا مئاقلا  یف  لزن  امیف  هّجحملا  باتک  رد  و 
مالـسلا هیلع  مئاـق  وا  ّیلو  و  تسا ، هدرکن  فارـسا  دـشکب  ار  نیمز  لـها  وا  ّیلو  رگا  هدـش ، لزاـن  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  هراـبرد  هـیآ 

(3) .تسا

ج»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ییابیز  لامج و   - 1

نیرت هیبش  هک  اریز  تسا ، مدرم  نیرت  تروص  شوخ  نیرتابیز و  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  ترـضح  ام  يالوم  هک  نادب 
هک هدـش  تیاور  راّمع  زا  نآ  ریغ  ینارحب و  دّیـس  هّجحملا ، باتک  رد  هک  نانچ  دـشاب ؛ یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  مدرم 

ماما ُهن  نیسح  بلُص  زا  هک  هتسب  نامیپ  نم  اب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  راّمع ! يا  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تفگ :
َحَبْـصَأ ْنِإ  ُْمْتیَأَر  ُْلق َأ  : » دـیامرف ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هک  تسا  نیمه  و  دوش ، یم  بیاغ  مدرم  رظن  زا  اه  نآ  نیمهن  و  دروآ ، نوریب 

زاب هک  تسیک  دورب ، ورف  نیمز  هب  همه  تسا ] تایح  هیام  هک   ] بآ رگا  وگب : [ نارفاک هب  [ ؛ (4) ٍنیِعَم » ٍءآِمب  ْمُکِیتْأَی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤآم 
.درآ دیدپ  امش  يارب  اراوگ  بآ 
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رخآ هاگره  سپ  دننام ؛ یم  مدق  تباث  يرگید  هدع  دـندرگ و  یمرب  ناش  هدـیقع  زا  یهورگ  هک  دوب  دـهاوخ  وا  يارب  ینالوط  یتبیغ 
هلتاقم لیوأت  يانبم  رب  روج و  ملظ و  زا  تسا  هدش  رپ  هک  نانچ  دـیامن ، یم  لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  ایند  دـنک و  یم  جورخ  دوش  نامز 

(1) .تسا نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مانمه و  وا  مدومن و  داهج  لیزنت  يانبم  رب  نم  هک  روط  نامه  دنک ، یم 

شا هینک  نم و  مان  شمان  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدهم  دومرف : هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
یم هارمگ  نآ  رد  اـه  تّما  هک  تشاد  دـهاوخ  یتریح  تبیغ و  تسا ، تقلخ  قـالخا و  ظاـحل  زا  نم  هب  مدرم  نیرت  هیبـش  .نم  هـینک 
(2) .دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  نانچ  مه  دزاس  یم  هدنکآ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  سپ  دیآ ، یم  باهش  هراتس  دننام  .دنوش 

زا يدهم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  مالـسلا  مهیلع  شناردپ  زا  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
يارب یتریح  تبیغ و  تسا ، نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قلُخ  قلَخ و  رظن  زا  تسا ، نم  هینک  شا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا ، نم  نادنزرف 

دـیآ و یم  باهـش  هراتـس  نوچمه  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  .دـندرگ  هارمگ  دوخ  نایدا  زا  قیالخ  هک  ییاـج  اـت  دوب  دـهاوخ  وا 
(3) .دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز 

ساّبع نبا  زا  یثیدح  نمض  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  زا  يدنس  هب  باتک  نامه  رد  و 
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مئاق اه  نآ  نیمهن  دنیامن ، یم  ظفح  ارم  ّتیـصو  هدرک و  مایق  نم  رما  هب  هک  داد  رارق  یناماما  مالـسلا  هیلع  نیـسح  تشپ  زا  و  هدـمآ :
(1) .نم هب  تبسن  تسا  مدرم  نیرت  هیبش  راتفگ  تریس و  تروص و  رد  تسا ، نم  تّما  يدهم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

ّصن زا  هدـش  تباـث  یتسار  هب  هک  نادـب  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  ترـضح  نآ  یتـسناد  هک  ـالاح 
هقث دـینک : هجوـت  تیاور  نیا  هب  .تسا  هدوـب  مدرم  نیرت  تروـص  شوـخ  نیرتاـبیز و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هک  ثیداـحا 

یخرس و هب  هتخیمآ  دیپس  شراسخر  ادخ  ربمایپ  دومرف : هک  تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  ینیلک  مالـسالا 
رب الط  ییوگ  هک  ناس  نادب  دوب ، تشرد  تشوگُرپ و  شیاپ  تسد و  فک  و  هتـسویپ ، مه  هب  شناوربا  تشرد و  هایـس و  شنامـشچ 
اب تشاد  هک  يدیدش  ینابرهم  رطاخ  هب  درک  یم  يور  یـسک  هب  نوچ  دوب ، گرزب  شا  هناش  ود  ناوختـسا  .دشاب  هتخیر  شناتـشگنا 

یطخ صلاخ  هرقن  هحفـص  هنایم  هک  راگنا  هدییور ، شفان  ات  ولگ  يدوگ  زا  يوم  هتـشر  کی  .دومن  یم  هجوت  وا  بناج  هب  ندـب  همه 
، بآ ندـیماشآ  ماگنه  هک  تشاد  يا  هدیـشک  ینیب  .دوب  نیمیـس  شاپ  بـالگ  ناـسب  شیاـه  هناـش  ندرگ و  و  دـشاب ، هدـش  هدیـشک 
زا دعب  هن  لبق و  هن  يراب ، .دیآ  یم  دورف  يریزارـس  هب  ایوگ  هک  تشاد  یمرب  مدق  مکحم  نتفر  هار  ماگنه  دسرب ، بآ  هب  دوب  کیدزن 

(2) .تسا هدشن  هدید  وا  لثم  یسک  ادخ  ربمغیپ 

رد نم  نادنزرف  زا  يدرمدار  دومرف : ربنم  يالاب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  هدش  تیاور  یـسوط  خیـش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  و 
هک دزیخ  یم  اپب  نامزلا  رخآ 
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یکی تسه  شتشپ  رد  لاخ  ود  گرزب ، شا  هناش  ود  ناوختسا  ضیرع و  شیاه  نار  هبرف و  شمکـش  تسا ، یخرـس  ُرپ  گنر  دیفس 
(1) .هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لاخ  دننام  يرگید  شتسوپ و  گنر  هب 

(2) .تسا تشهب  لها  سوواط  يدهم  دومرف : هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا  و 

برع و مدرم  گنر  وا  گنر  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم ، دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  زا  و 
(3) .تسا هدنشخرد  هراتس  لثم  هک  تسا  یلاخ  شتسار  هنوگ  رب  ناوختسا ،) تشرد  يوق و   ) لیئارسا ینب  ندب  وا  ندب 

(4) .تسا ینیب  کیراب  یناشیپ و  خارف  ام ، زا  يدهم  دومرف : هک  تسا  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  زا  زین  و 

هّدع تفگ : هک  هدرک  لقن  يراصنالا  دمحا  نب  دـمحم  میعنوبا  زا  مالـسلا  هیلع  ّيدـهملا  مئاقلا  يأر  نمیف  ّیلولا  هرـصبت  باتک  رد  و 
هرماـس هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـمحموبا  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  یندـم  میهاربا  نب  لـماک  هرّـصقم ، هضّوـفم و  زا  يا 
تشهب لخاد  هک  درک  مهاوخ  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  دیوگ : لماک  .دنک  هرظانم  ترـضح  نآ  اب  هک  دنداتـسرف 

ياه هماج  مدید  مدش ، دراو  دمحموبا  ترـضح  مرورـس  رب  نوچ  .دـشاب و  نم  دـننام  شداقتعا  نم و  لثم  شتفرعم  هک  نآ  زج  دوشن 
یهلا تّجح  ّیلو و  متفگ : دوخ  اب  تسوا ، نت  رد  يدیفس  مرن و 
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هماج نینچ  ندیـشوپ  زا  و  مینک ؛ يدردـمه  تاساوم و  ینید  ناردارب  اب  دـنک  یم  رما  ام  هب  هک  یلاح  رد  دـشوپ ، یم  مرن  ياه  هماـج 
يارب نیا  دومرف : دوب ، شندب  تسوپ  رب  یهایس  ربز  سالپ  هک  مدید  دز ، الاب  ار  دوخ  نیتسآ  مّسبت ، اب  هاگان  هک  دیامن ! یم  یهن  ییاه 

زا يا  هشوگ  دیزو و  يداب  سپ  دوب ، هتخیوآ  نآ  رب  يا  هدرپ  هک  متـسشن  يرد  رانک  مدیـشک و  تلاجخ  .امـش  يارب  نیا  تسادـخ و 
مندـب میهاربا ! نب  لماک  يا  دومرف : نم  هب  دوب ، هام  زا  يا  هراپ  راگنا  یگلاس ، راهچ  دودـح  رد  مدـید  یناوجون  تفر و  الاب  هدرپ  نآ 

تـشهب دراو  هک  ینک  لاؤس  ادـخ  تّجح  ّیلو و  زا  هک  يدـمآ  دومرف : .نم  دّیـس  يا  کیّبل  میوگب : يروف  هک  داـتفا  ملد  هب  دـیزرل و 
دراو یمک  هدع  نیاربانب  دومرف : .دنگوس  ادخ  هب  يرآ  متفگ : .دیوگب  ار  وت  نخـس  دشاب و  وت  دـننام  شتفرعم  هک  نآ  رگم  دوش  یمن 

اه نیا  نم ! رورـس  يا  مدرک : ضرع  .دنیوگ  یم  هیّقح  ار  اه  نآ  هک  یهورگ  دنوش  یم  تشهب  دراو  مسق ! ادخ  هب  .دنوش  یم  تشهب 
؟ دنتسیک

ار ترـضح  نآ  لضف  ّقح و  یلو  دنروخ  یم  مسق  وا  ّقح  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  تبحم  هقالع و  يور  زا  هک  یموق  دومرف :
.دنسانش یمن 

هکلب .دنیوگ  یم  غورد  اه  نآ  .یـسرپب  هضّوفم  ياه  فرح  هرابرد  هک  يا  هدمآ  نینچمه  دومرف : دعب  درک  توکـس  يرادـقم  سپس 
«. ُهَّللا َءآشَی  ْنَأ  َّالِإ  َنوُؤآشَت  امَو  ، » میهاوخ یم  ام  دهاوخب  ادخ  هچ  ره  سپ  تسا ، یهلا  ّتیشم  ّلحم  ام  ياه  لد 

نم هب  یهاگن  مالـسلا  هیلعدـمحموبا  ترـضح  سپ  .منزب  الاب  ار  نآ  متـسناوت  یمن  رگید  نم  تشگرب ، قباـس  لاـح  هب  هدرپ  هاـگ  نآ 
دوب وت  نهذ  رد  هچنآ  زا  نم ، زا  دعب  تّجح  هک  یلاح  رد  يا ؟ هتسشن  ارچ  میهاربا ! نب  لماک  يا  دومرف : نانک  مسبت  دنکفا و 
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(1) .مدیدن ار  وا  رگید  نآ  زا  دعب  متفر و  نوریب  متساخرب و  سپ  .تخاس  هاگآ  ار  وت  ینک ، لاؤس  نآ  زا  هک  يدوب  هدمآ  و 

لدتعم تروص و  شوخ  وا  دننام  تسا : هدمآ  هدش ، لقن  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  راحب  رد  هک  یمق  هَّللا  دیبع  نب  دـمحم  نایرج  رد  و 
(2) .مدیدن مادنا 

: تفگ هک  نآ  تفگ  شوخ  هچ  .مینک و  رکذ  شخب  نیا  ریغ  رد  ار  اه  نآ  زا  یضعب  دیاش  تسا و  دایز  ًاّدج  ینعم  نیا  رد  رابخا  و 

ِِهنْسُح ِهَیاِهن  ِیف  َلَماکَت  ٌرَمَق 

ِهِّدَق ِهَقاشَر  یلَع  ِبیِضَقلا  ُْلثِم 

ِِهنِیبَج ِءآیِض  ْنِم  ُعَلْطَی  ُرْدَبلاَف 

ِهِّدَخ ِِقئآقَش  ِیف  ُبُْرغَت  ُسْمَّشلاَو 

امَّنَأَکَف ِهِرْسَِأب  َلامَجلا  َکَلَم 

ِهِْدنِع ْنِم  اهُّلُک  ِهَّیِرَبلا  ُنْسُح 

رتوکین هام  شلامج ز  نسح  هک  یهم 

رتانعر ورس  داشمش و  هخاش  يدق ز 

علاط رمق  شا  ینارون  خر  وترپ  ز 

رگن رهم  بورغ  شخرس  هنوگ  نورد 

ییابیز هچره  هدروآرد  شیوخ  کلم  هب 

رسکی دوب  وا  زا  ابیز  مدرم  نسح  هک 

رد ینعم  نیا  هک  نانچ  دنک ، یم  روهظ  یناهگان  روط  هب  هک  دشاب  نیا  رطاخ  هب  دیاش  بقاث ؛ باهش  هب  ترـضح  نآ  هیبشت  هجو  اّما  و 
( ترضح نآ  رون   ) باب رد  هک  تسا  یتایاور  لامتحا  نیا  رب  دهاش  .دشخرد  یم  باهش  هراتس  دننام  هک  نیا  ای  و  هدمآ ، تیاور  دنچ 

لاعتم دنوادخ  .دنوش  یم  درط  بقاث  باهـش  اب  هک  روط  نامه  دنک ، یم  عفد  درط و  ار  نیطایـش  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  و  دـمآ ، دـهاوخ 
: دیامرف یم 
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.765 ّیلولا : هرصبت  . 94 - 1
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ار وا  نازورف  یباهش  هک  دیابرب  الاب  ملع  زا  دهاوخب  نیطایش ) زا   ) یسک هک  نآ  زج  (1) ؛ ٌِبقاث » ٌباهِش  ُهَعَْبتَأَف  َهَفْطَخلا  َفِطَخ  ْنَم  َّالِإ  »
.دنک یم  لابند 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  ام  يزور  نایرج   - 2

.تشذگ ینعم  نیا  نایب  رد  یبلاطم  باتک  موس  شخب  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  داهج   - 3

، راوگرزب تسا : هدـمآ  نینچ  هدـش ، تیاور  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  هرابرد  مالـسلا  هیلعاضر  ماـما  ترـضح  زا  هک  ییاـعد  رد 
(2) .رگشالت دهاجم ،

رطاخ هب  دـنک  یم  جورخ  كانبـضغ  فسأت و  اب  هاوخنوخ ، وا  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  راـحب  رد  و 
باحـس و همامع  و  تسوا ، مادنا  رب  دوب  هدیـشوپ  دحا  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  ینهاریپ  قلخ ، نیا  رب  دنوادخ  بضغ 

(3) .دزاس یم  هتشپ  هتشک  زا  هام  شش  ات  دراذگ و  یم  هناش  رب  ریشمش  تسوا ، اب  ربمغیپ  راقفلاوذ  ریشمش  هغباس و  هرز 

ات دیگنجب  نانآ  اب  و  (4) ؛ ِهَّلل ِ»  ُهُّلُک  ُنیِّدلا  ُنوُکَیَو  ًهَْنِتف  َنوُکَت  یّتَح ال  ْمُهُوِلتاقَو  : » لاعتم دنوادخ  هدومرف  هرابرد  ترـضح  نامه  زا  و 
هک نآ  زا  سپ  هدماین ، زونه  هیآ  نیا  لیوأت  دومرف : هک  تسا  لوقنم  .ددرگ  ادخ  يارب  نید  یمامت  دشابن و  يا  هنتف  هک  نیا 
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اه نآ  زا  دوب  هدـمآ  نآ  لـیوأت  رگا  هک  دوب ، هداد  تصخر  ار  ناـنآ  شباحـصا  دوخ و  جاـیتحا  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(1) .دنامن یقاب  یکرش  چیه  رارقرب و  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دیحوت  هک  نیا  ات  دوش  یم  گنج  اه  نآ  اب  یلو  دش ، یمن  هتفریذپ 

، دنک مایق  مالـسلا  هیلع  يدهم  هاگره  دنیوگ : یم  اه  نآ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  لاّبن  ریـشب  زا  و 
هب مناـج  هک  نآ  هب  دـنگوس  هن ، دومرف : دزیر ؟ یمن  نوخ  مه  تماـجح  کـی  ردـق  هب  دوش و  یم  تسرد  شیارب  روما  دوـخ  هب  دوـخ 

نادند هک  تشگ  یم  عقاو  رما  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  يارب  دش  یم  تسرد  دوخ  هب  دوخ  روما  یسک  يارب  رگا  تسوا ! تسد 
قرع امـش  ام و  [ هک دسر  ییاج  هب  راک   ] تسوا تسد  رد  مناج  هک  نآ  هب  دنگوس  هن ؛ دش ، هتـسکش  شا  یناشیپ  دولآ و  نوخ  شیاه 

(2) .دیشک یناشیپ  هب  یتسد  و  مینک ، كاپ  هرهچ  زا  ار  هدش ) هتسب  نوخ  قلع =(  و 

هک تسا  اـه  جـنر  اـه و  تنحم  زا  هیاـنک  نوخ  قرع و  ندرک  كاـپ  و  نوخ ، ینعی : هدـمآ -  تیاور  نتم  رد  هک  قـلع -  میوـگ : یم 
 -. هدرک رکذ  هللا  همحر  یسلجم  هک  نانچ  دزاس -  یم  يراج  ار  اه  نوخ  هک  ییاه  تحارج  ای  و  دنک ، قرع  ناسنا  دوش  یم  ثعاب 

بحاص امش  مدرک : ضرع  هیلع -  هَّللا  تاولـص  یلع -  نب  نیـسح  هب  تفگ : هک  تسا  تیاور  باّشخلا  یـسیع  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
هاوخنوخ ورُوتْوَم  شردپ  رطاخ  هب  هک  تسا   (3) دیرش دیرط و  نامه  رما  بحاص  یلو  هن ، دومرف : دیتسه ؟ رما  نیا 
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.8/201 یفاک : . 100 - 1
.52/57 راونالا : راحب  . 101 - 2

رد ردپ -  زا  روظنم  و  روتوم ، روط  نیمه  و  تسا ، مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ام  يالوم  باقلا  زا  بقل  ود  دیرـش  دیرط و  . 102 - 3
{ يوسوملا دمحم   -. } هجرف هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  ناردپ  مامت  ای  تسا  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ثیدح -  نیا 
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.دراذگ یم  هناش  رب  هام  تشه  ات  ار  دوخ  ریشمش  دراد ، ار  شیومع  هینک  هک  تسا 

تیاور رد  هک  ناـنچ  تسا ، رفعجوبا )  ) ترـضح نآ  ياـه  هینک  زا  یکی  دراد ،) ار  شیوـمع  هینک  : ) دـیامرف یم  هک  نیا  میوـگ : یم 
هناخ رد  بشید  هک  هدژم  تفگ : نم  هب  دمآ و  مدزن  حتفلا  یبا  نب  هزمح  يزور  تفگ : هک  تسا  لوقنم  رذـنملا  نب  نسح  زا  يرگید 

هقیقع دنفسوگ  دصیس  وا  يارب  زا  هک  درک  رما  میرادب و  یفخم  ار  نآ  هک  داد  روتسد  دش و  دلوتم  دمحموبا  ترـضح  يارب  يدولوم 
(1) .تسا رفعجوبا  شا  هینک  دوش و  یم  هدیمان  م ح م د  تفگ : تسیچ ؟ شمان  متفگ : دوش ،

یم هک  یلاح  رد  مدش  لخاد  مالـسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح  رب  تفگ : هک  تسا  يورم  ملـسم  نب  دمحم  زا  زین  و 
رد ملسم ! نب  دمحم  يا  دومرف : درک و  نخس  زاغآ  دوخ  ترضح  نآ  .منک  لاؤس  وا  زا  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  هرابرد  متساوخ 

و یسیع ، و  یسوم ، و  بوقعی ، نب  فسوی  و  یتم ، نب  سنوی  تسه : تهابش  ربمغیپ  جنپ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تیب  لها  مئاق 
 -. مهیلع هَّللا  تاولص  دمحم - 

.يریپ ّنس  رد  یناوج  هفایق  عضو و  رد  تبیغ  زا  تشگزاب  یتم : نب  سنوی  هب  تهابش 

دوجو اب  بوقعی ، شردپ  رب  رما  ندش  لکـشم  ناردارب و  زا  ندنام  یفخم  ّماع و  ّصاخ و  زا  تبیغ  بوقعی : نب  فسوی  هب  تهابـش  و 
.شناوریپ نادناخ و  شردپ و  وا و  نیب  تفاسم  یکیدزن 

ص:63

بانج راوگرزب  هدازماما  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  ترـضح -  نآ  يومع  هک  تسا  رکذ  ناـیاش  2/432 ؛ نیدلا : لامک  . 103 - 1
.تسا ّماـع  ّصاـخ و  هاـگترایز  هرماـس  یکیدزن  رد  شفیرـش  ربـق  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  دـنزرف  دـمحم  دّیـس  رفعجوـبا 

{ مجرتم }
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اه ّتیذا  زا  وا -  زا  سپ  شنایعیش  یگتسخ  تدالو و  ندنام  یفخم  تبیغ و  ندش  ینالوط  مادم و  ندیسرت  یسوم : هب  تهابـش  اّما  و 
.دومرف شا  يرای  دییأت و  نمشد  رب  داد و  شروهظ  هزاجا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  نیا  ات  دندید  هک  یناوارف  ياه  يراوخ  و 

هتـشک و دنتـشادنپ : يا  هّدع  هدرم و  دنتفگ : یهورگ  هدشن و  دلوتم  دـنتفگ : یهورگ  هک  وا ، هرابرد  تافالتخا  یـسیع : هب  تهابـش  و 
.تسا هدش  مادعا 

راّبج لوسر و  ادخ و  نانمشد  نتشک  حالس و  اب  مایق  ندیشک و  ریشمش  هلآو : هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دّمحم  شّدج  هب  تهابش  اّما  و 
جورخ وا : مایق  ياه  هناشن  هلمج  زا  ددرگ و  یمنرب  وا  زا  یمچرپ  چـیه  دوش و  یم  يراـی  بعر  ریـشمش و  اـب  وا  اـه و  توغاـط  اـه و 

(1) .دنک ادن  شردپ  وا و  مان  هب  نامسآ  يوس  زا  هک  هدنهد  زاوآ  ناضمر و  هام  رد  ینامسآ  هحیص  ینامی و  جورخ  ماش و  زا  ینایفس 

مالسا دیحوت و  رب  هملک  عمج   - 4

.دیامن یم  عمج  اوقت  هب  ار  نانخس  هک  نآ  تساجک  يْوقَّتلا ؛  یَلَع  ِهَِملَکلا  ُعِماج  َْنیَأ  : » تسا هدمآ  هبدن  ياعد  رد 

همه رب  ار  وا  هک  نآ  يارب  (2) ؛ ِهِّلُک » ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  زا  نآ  ریغ  هّجحملا و  باتک  رد 
هک ییاج  ات  دومرف : هک  هدمآ  دشخب ، يرترب  نید 

ص:64

.1/327 نیدلا : لامک  . 104 - 1
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(1) .دوش دنلب  نآ  رد  هَّللا  لوسر  دّمحمو  هَّللا  ّالإ  هلإ  تداهش ال  گناب  ماش  حبص و  ره  هک  نیا  رگم  دنامن  يدابآ  چیه 

: تسا هدـمآ  ما ) هتفرگ  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا  ما  هتفگ  ریـسفت  رد  هک  یبلاطم  نیرتشیب  هتفگ : هک  یـسک  نامه   ) ساّبع نبا  زا  و 
هدـیورگ مالـسا ) ینعی   ) ّقح هب  هک  نآ  رگم  دـنامن ؛ یـشیک  بحاص  ینارـصن و  يدوهی و  هک  یتقو  رگم  دریذـپ  یمن  ققحت  هیآ  نیا 

نیا ات  دوجن و  ار  نابنا  شوم  هک  نیا  ات  و  دنشاب ، ناما  رد  رگیدکی  زا  رام ، ناسنا و  ریش ، واگ و  گرگ ، دنفـسوگ و  هک  نیا  ات  دوش ،
ِنیِّدلا یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » دیامرف یم  هک  لاعتم  دنوادخ  هدومرف  تسا  نامه  دوش و  هتشک  كوخ  هتـسکش و  بیلـص  هتـشادرب و  هیزج  هک 

نیا .دـشابن و  ناـش  دـنیاشوخ  ناکرـشم  هک  دـنچ  ره  دـشخب  يرترب  نید  همه  رب  ار  وا  هک  نآ  يارب  (2) ؛ َنوُکِرْـشُملا » َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک 
(3) .دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  ماگنه 

.تسا هدش  لزان  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  دمحم -  لآ  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  تسا : هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  میهاربا  نب  یلع  و 

ِیف ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو  : » هیآ هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  دوخ  ریـسفت  رد  هک  تسا  تیاور  یـشاّیع  زا  هّجحملا  باـتک  رد  و 
هک هدروآ  .تسا  میلـست  وا  يارب  هاوخاـن  هاوـخ و  تسا  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هک  نآ  ره  و  (4) ؛ ًاهْرَکَو » ًاعْوَط  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا 
ّالإ هلإ  تداهـش ال  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  ینیمز  چیه  دـنک  مایق  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  هک  یماگنه  دومرف :

(5) .دوش یم  مالعا  هَّللا  لوسر  دّمحمو  هَّللا 

ص:65

.86 هّجحملا : . 106 - 1
هیآ 33. هبوت ، هروس  . 107 - 2
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.50 هّجحملا : . 110 - 5
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.دمآ دهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  زین  رگید  یضعب  تشذگ و  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  دایز  ًادج  هنیمز  نیا  رد  ثیداحا  و 

نانمؤم ریاس  نایّنج و  ناگتشرف و  زا  نید  نارای  ندش  عمج   - 5

ترضح زا  .دروآ  دهاوخ  ار  امـش  یگمه  دنوادخ  دیـشاب  اجک  ره  (1) ؛ ًاعیِمَج » ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  اـمَْنیَأ  : » همیرک هیآ  ریـسفت  رد 
تّما ادخ  هب  دنیاهنآ  دومرف : سپس  رفن ، دنچ  هد و  دصیـس و  مالـسلا  هیلع  مئاق  باحـصا  ینعی  هدمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا 

(2) .يزییاپ ياهربا  دننامه  دنوش  یم  عمج  تعاس  کیرد  هَّللاو  هدودعم ؛

باوختخر زا  هک  دنتـسه  یهورگ  نادوقفم  دـندومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلع  شدـنزرف  نیـسحلا و  نب  یلع  ترـضح  زا  و 
مئاق باحصا  اه  نآ  و  ًاعیِمَج » ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ   » هیآ ینعم  تسا  نیا  دنوش و  یم  رـضاح  هّکم  رد  مد  هدیپس  دوقفم و  ناش 

(3) .دنتسه مالسلا  هیلع 

لزان مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  ناگدنوش و  دوقفم  ّقح  رد  هیآ  نیا  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و 
یضعب دننک و  یم  حبص  هّکم  رد  سپ  دنوش  یم  دوقفم  ناش  باوختخر  زا  نانآ  ًاعیِمَج » ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  : » هک تسا  هدش 

.دنوش یم  هتخانش  ناش  بسن  بسح و  ناشردپ و  مان  هب  ناشمان و  هب  نانآ  هک  یلاح  رد  دننیشن ، یم  ربا  رب  زور  رد  ناشیا  زا 

ص:66
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(1) .دنیشنب ربا  رب  زور  رد  هک  نآ  دومرف : تسا ؟ رت  مکحم  ناشنامیا  اه  نآ  زا  کی  مادک  موش ! تیادف  دیسرپ : لّضفم 

همه زا  دنوادخ  دزیخاپب ، ام  مئاق  یتقو  مسق  ادخ  هب  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  و 
(2) .دیامن یم  عمج  وا  يوس  هب  ار  ام  نایعیش  دالب ، اهرهش و 

: دنا هدورس  وکین  هچ  و 

ٍهَمِْعِنب َنیِمَرْکَألا  َْنباَی  َتْدُج  ْدََقل 

ِْرتِس ِیف  ِبِحُملا  َنیّ َْنَیب  اِهب  َْتعَمَج 

ًأَْجلَمَو ًافْهَک  ِناسْحِإلِاب  َْتلِز  الَف 

ِرْکُّشلا ِنَع  َْکنِم  َناک  ْدَق  ام  َّلَج  ْدَقَو 

.يدرک عمج  یششوپ  رد  ار  تناّبحم  همه  نآ ، اب  هک  يدیشخب  ار  یتمعن  اه ! نیرتهب  دنزرف  يا  هتبلا 

.تسا رتالاب  يرازگساپس  زا  هدز  رس  وت  زا  هچنآ  قیقحت  هب  هک  یشاب  أجلم  هانپ و  تناسحا  اب  هتسویپ  سپ 

یم دورف  هتشرف  هدزیس  دصیـس و  هتـشرف و  رازه  یـس  وا  رب  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  و 
اب هک  یناگتـشرف  دـندوب و  یتشک  رد  حون  اب  هک  یناگتـشرف  يرآ  دومرف : ناگتـشرف ؟ نیا  مامت  تشاد : هضرع  بلغت  نب  ناـبا  .دـنیآ 

و تفاکش ، لیئارسا  ینب  يارب  ار  ایرد  هک  یماگنه  دندوب  یـسوم  اب  هک  ییاه  نآ  و  دش ، هدنکفا  شتآ  هب  هک  یماگنه  دندوب  میهاربا 
رازه راهچ  و  درب ، الاب  دوخ  يوس  هب  ار  يو  دنوادخ  هک  یماگنه  دندوب  یسیع  اب  هک  ییاه  نآ 

ص:67
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هدزیـس دصیـس و  دندمآ و  دورف  یپ  رد  یپ  هک  يا  هتـشرف  رازه  و  دـندوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  هک  يرادـناشن  هتـشرف 
، دننک دربن  نانمشد  اب  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیـسح  هارمه  هب  ات  دندمآ  دورف  هک  هکئالم  رازه  راهچ  دندوب و  ردب  رد  هک  يا  هتـشرف 

هتشرف نانآ  سیئر  .تمایق  زور  ات  دنتسه  نایرگ  دولآرابغ و  ناشیرپ و  ترـضح  نآ  ربق  رانک  اه  نآ  دشن ، هداد  هزاجا  اه  نآ  هب  یلو 
ای دـنور و  یم  وا  لابقتـسا  هب  اه  نیا  هک  نیا  رگم  دـنکن  ترایز  ار  ترـضح  نآ  سک  چـیه  دوش ، یم  هدـناوخ  روصنم  هک  تسا  يا 
نآ رگم  دورن  ایند  زا  سک  چیه  و  دـنور ، یم  شتدایع  هب  هک  نیا  رگم  تسین  يرامیب  چـیه  و  دـننک ، یم  تعیاشم  ار  وا  عادو  ماگنه 
هَّللا لّجع  مئاق -  مایق  رظتنم  نیمز  رد  اه  نیا  همه  .دننک و  یم  ترفغم  بلط  وا  يارب  گرم  زا  سپ  دنرازگ و  یم  زامن  شندب  رب  هک 

(1) .دسر ارف  شروهظ  ماگنه  ات  دنتسه  فیرشلا -  هجرف 

ییاهنت هب  ادخ  هناخ  يوس  هبو  دوش  یم  رهاظ  اهنت  وا  لّضفم ! يا  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  ثیدـح  رد  و 
بـش یهایـس  دور و  باوخ  هب  ناگدید  نوچ  سپ  دـسر ، یم  ارف  وا  رب  بش  ییاهنت  لاح  رد  ددرگ و  یم  هبعک  دراو  اهنت  دور و  یم 

ِیَـس يِدّ ای  : » دراد یم  ضورعم  لیئربج  سپ  دنیآ ، یم  دورف  وا  رب  لّکـشتم  فوفـص  رد  ناگتـشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  دـنکفا ، هیاس 
یم دـشک و  یم  شتروص  رب  تسد  سپ  .دوش  یم  ارجا  تروتـسد  هتفریذـپ و  تنامرف  نم ! رورـس  يا  ٌِزئاج ؛» َكُْرمَأَو  ٌلُوبْقَم  َُکلْوَق 

هب هک  ار  يادخ  دمح  (2) ؛ َنِیِلماعلا » ُرْجَأ  َمِْعنَف  ُءآشَن  ُْثیَح  ِهَّنَجلا  َنِم  ُءَّوَبَتَن  َضْرَألا  اَنَثَرْوَأَو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » دیوگ

ص:68
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لمع شاداپ  میهد ، رارق  دوخ  هاگلزنم  میهاوخ  هک  تشهب  ياج  ره  تخاس ، ام  ثاریم  ار  نیمز  درک و  افو  اـم  هراـبرد  شیوخ  هدـعو 
.تسا وکین  هچ  ناگدننک 

يا و  ترـضح ) نآ  شترا  ناگدرک  رـس  ( ؛ نم يابقن  يا  دـیامرف : یم  دـشک و  یم  يدایرف  دتـسیا و  یم  ماقم  نکر و  نایم  هاـگ  نآ 
تساوخ اب  هدرک ! هریخذ  نیمز  يور  رب  نم  يرای  يارب  مروهظ -  زا  شیپ  ار -  امش  دنوادخ  هک  یناسک  يا  و  نم ؛ ّصاخ  ناگتـسباو 

.دییآ نم  دزن  تبغر  و 

نیمز برغ  قرـش و  رد  دوخ  ياه  باوختخر  رب  اه و  بارحم  رد  هک  یلاح  رد  دـسر  یم  اـه  نآ  شوگ  هب  ترـضح  نآ  داـیرف  سپ 
یم ادص  نآ  يوس  هب  دـنهد و  یم  تبثم  خـساپ  ترـضح  نآ  هب  سپ  دـسر ، یم  نانآ  همه  شوگ  هب  ادـص  کی  نامه  دـنراد و  رارق 
رما رون  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  سپ  .دـنوش  یم  رـضاح  ماقم  نکر و  نیب  وا  هاگـشیپ  رد  ندز  مهرب  مشچ  کی  ضرع  رد  دـنباتش و 

دهاوخ هدافتـسا  تسا  نیمز  يور  هب  هک  ینمؤم  ره  رون  نآ  زا  هک  دوش ، یم  هدیـشک  نامـسآ  ات  نیمز  زا  يدومع  دننام  هک  دـنک  یم 
هـضرع لّضفم  هک  نیا  ات   ) .ددرگ یم  دونـشوخ  رون  نآ  هب  نینمؤم  سوفن  سپ  ددرگ ، یم  راکـشآ  شا  هناـخ  نورد  زا  يرون  درک و 

؟ دوش یم  میقم  هّکم  رد  ایآ  نم ! رورس  يا  تشاد :)

درم نآ  هب  دـنک  تکرح  هکم  زا  هاگره  سپ  دزاس ، یم  دوخ  نیـشناج  اجنآ  رد  ار  شنادـناخ  زا  يدرم  هکلب  لّـضفم ! يا  هن ، دومرف :
ریز هب  رـس  ناسرت و  هک  یلاح  رد  دنیآ ، یم  شتمدخ  هب  ناشیا  ددرگ ، یمزاب  ترـضح  نآ  سپ  دنـشک ، یم  ار  وا  دننک و  یم  هلمح 

ترـضح نآ  سپ  .مینک  یم  هبوت  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  يدهم  يا  دنراد : یم  هضرع  دننک و  یم  عّرـضت  هیرگ و  دنـشاب ، هدـنکفا 
هظعوم تحیصن و  ار  نانآ 
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دنرب و یم  شروی  نیشناج  نآ  رب  مه  زاب  یلو  .دنک  یم  تکرح  هرابود  درامگ و  یم  نیـشناج  اه  نآ  رب  دهد و  یم  رادشه  هدومن و 
یسک اه و  نآ  يوس  هب  دیدرگزاب  دیامرف : یم  دتـسرف و  یم  اه  نآ  يوس  هب  ار  ابقن  نایّنج و  زا  شدوخ  نارای  سپ  دنـشک ، یم  ار  وا 
متسه تمحر  نآ  نم  و  دریگ ، یم  ارف  ار  همه  راگدرورپ  تمحر  هک  دوب  نیا  هن  رگا  .دروایب و  نامیا  هک  نآ  رگم  دیراذگن ، یقاب  ار 

هب سپ  .دـندرک  عطق  نم  ناشدوخ و  يادـخ  دوخ و  نیب  ار  اهرذـع  اه  نیا  قیقحت  هب  هک  اریز  متـشگ ، یمزاب  اه  نآ  يوس  هب  امـش  اب 
.دنام یمن  یقاب  یکی  رازه  زا  ادخ  هب  مسق  دنام ، یمن  یقاب  یکی  نت  دص  زا  مسق  ادخ  هب  دننک ، یم  تعجارم  نانآ  يوس 

يارـس دومرف : دنوش ؟ یم  عمج  اجک  نانمؤم  دوب و  دـهاوخ  اجک  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هناخ  نم ! دّیـس  يا  متفگ : دـیوگ : یم  لّضفم 
دجسم نیملسم  مئانغ  میـسقت  لحم  لاملا و  تیب  و  نآ ، عماج  دجـسم  وا  ییاورنامرف  مکح و  سلجم  هفوک و  ترـضح  نآ  تموکح 

.تسا فجن  دیفس  حطسم و  فاص و  نیمزرس  ترضح ، نآ  ياه  تولخ  ياج  و  هلهس ،

یمن یقاب  ینمؤم  چـیه  ادـخ ! هب  مسق  يرآ  دومرف : دوب ؟ دـنهاوخ  هفوک  رد  نینمؤم  همه  اـیآ  نم ! يـالوم  يا  تشاد : هضرع  لّـضفم 
مهرد رازه  ود  هب  بسا  کی  هاگباوخ  رادقم  هک  دـسر  یم  ییاج  هب  راک  دوب و  دـهاوخ  نآ  یلاوح  رد  ای  نآ ، رد  هک  نیا  رگم  دـنام 

زا عبـس  نیمز  دیرخ و  یم  الط  بجو  کی  تمیق  هب  ار  عبـس  نیمز  زا  بجو  کی  شاک  يا  دننک : یم  وزرآ  مدرم  رتشیب  دـسر و  یم 
(1) .تسا نادمه  ياه  هّطخ 
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نآ رادـید  تراـیز و  دوب » دـهاوخ  نآ  یلاوح  رد  اـی  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاـب  ینمؤم  چـیه   » زا روظنم  دـیاش  میوگ : یم 
هملک هک  دراد  مه  لامتحا  و  دـننک » یم  وزرآ  مدرم  رتشیب  : » هک تسا  يدـعب  هلمج  نیا ، رب  دـهاش  و  یگـشیمه ؛ هن  دـشاب ، ترـضح 

ترضح زا  نآ  ریغ  راحب و  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  دنوش ، یم  قاتشم  لیامتم و  وا  يوس  هب  ینعی  اهَیلِإ » َّنَح  وَأ   » فیحـصت اهیلاوح » »
.تسا لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا 

هاگره دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  هک  هدش  لقن  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  لّوا  ینعم  دّیؤم  و 
(1) .دنک رفس  نآ  هب  ای  دشاب  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دنام  یمن  یقاب  ینمؤم  چیه  دوش ، یم  دراو  هفوک  هب  مالسلا  هیلع  مئاق 

هک تسا  یتیاور  دـنوش ، یم  عمج  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  نامیالوم  دزن  نینمؤم  هک  نیا  رب  لـیالد  هلمج  زا  و 
هرابرد ترضح  نآ  زا  هک : تسا  هدروآ  مالسلا  هیلع  يداه  دمحم  نب  یلع  ماما  نسحلاوبا  ترضح  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
دنهاوخ ینمشد  امش  اب  هک  دینکن  ینمـشد  اهزور  اب  ینعی  ْمُکیِداُعتَف ؛» َماّیَألا  اوُداُعت  ال   » هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  شیامرف  ینعم 

لوسر مان  هبنـش )  ) ْتبَـس سپ  تساـپرب ، نیمز  اـه و  نامـسآ  اـم  ببـس  هب  میتسه ، اـم  ماـّیا  زا  روظنم  يرآ ، دومرف : .دـش  لاؤس  .درک 
( هبنش هس   ) ءاثُلث و  نیسح ؛ نسح و  هبنشود )  ) نینِثا مالـسلا ؛ هیلع  نینمؤملا  ریما  مان  هبنـشکی )  ) دَحَأ و  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
و مظاک )  ) رفعج نب  یـسوم  هبنـشراهچ )  ) ءاعبرأ و  قداص ؛)  ) دمحم نب  رفعج  و  رقاب )  ) یلع نب  دـمحم  و  داجـس )  ) نیـسحلا نب  یلع 

نب یلع  نم -  و  داوج )  ) یلع نب  دمحم  و  اضر )  ) یسوم نب  یلع 

ص:71

.52/330 راونالا : راحب  . 119 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 88 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
http://www.ghaemiyeh.com


هورگ هک  تسوا  يوس  هب  دشاب و  یم  مدنزرف  دنزرف  هعمج  و  يرکـسع ؛)  ) نسح مدنزرف  هبنـش ) جـنپ   ) سیمخ و  يداه ؛- )  ) دـمحم
ینعم تسا  نیا  و  دشاب ، هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  نامه  دنوش و  یم  عمج  ّقح 

(1) .درک دنهاوخ  ینمشد  امش  اب  ترخآ  رد  هک  دینکن  ینمشد  اه  نآ  اب  ایند  رد  هک  نیا  ماّیا و 

لوقع عمج   - 6

دزیخاپب ام  مئاـق  هاـگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  (2) لوقع عـمج   - 6
(3) .ددرگ یم  لماک  ناشیرابدرب  ملح و  عمج و  ناشیاه  لقع  سپ  دهد ، یم  رارق  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنوادخ 

«. ددرگ لماک  ناشقالخا  و  : » تسا هدمآ  رخآ ، هلمج  ياج  هب  جیارخ  باتک  رد  و 

ِدابِعلا سُؤُر  یلَع  ُهَدَی  ُهَّللا  َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اذِإ  : » دومرف هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد  و 
ِِهب ْتَلُمَکَو  ْمُُهلوُقُع  اِهب  َعِمُجَف 
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رب ار  دوخ  تسد  رگا  هک  يروط  هب  هداد ، صاصتخا  ترضح  نآ  هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  یگژیو  زا  یکی  نیا  هک  نادب  . 121 - 2

نینچ ثیدح  ینعم  رد  دنمجرا  نیرـصاعم  زا  یـضعب  .دنادرگ  یم  لماک  ار  وا  ملح  عمج و  ار  وا  لقع  دـنوادخ  دراذـگب ، نمؤم  رس 
ملح لامک  و  دنک ، كرد  ار  ینطاب  روما  ات  دوش  عمج  وا  رد  لقع  نایرکشل  هکنیا  هب  ددرگ ، یمرب  هیلقع  هّوق  هب  لقع  عمج  دنا : هتفگ 

{ ّفلؤم  } .تسا يّدام  یگدنز  شاعم و  روما  هب  ندیشخب  مظن  ریبدت و  هّوق  لامک  هب  طوبرم 
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لماک ناشیرابدرب  عمج و  ناشیاه  لقع  سپ  دهد ، رارق  ناگدنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دنوادخ  دـنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره   (1) ؛» ْمُهُمالْحَأ
.ددرگ

؛ ضرف ود  ره  ربانب  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هب  ای  ددرگ و  یمرب  ادـخ  هب  ای  شتـسد »  » ریمـض تسا : هتفگ  لوقعلا  هآرم  رد  یـسلجم  همالع 
سپ دومرف : هک  نیا  هیانک و  هن  دور ، یم  تقیقح  لامتحا  ریخا ، ضرف  ربانب  و  تسا ، يزوریپ  تردق و  ای  تقفـش  تمحر و  زا  هیانک 

: تسا لمتحم  هجو  ود  عمج و …  ناشیاه  لقع 

.تشاد دنهاوخن  یفالتخا  چیه  رگید  هک  دنک  یم  عمج  ّقح  هب  رارقا  رب  ار  ناشیاه  لقع  ترضح  نآ  هک  نیا  لّوا :

یهارمه نآ  اب  دـندرگ و  لقع  میلـست  یناویح  ياهورین  یناسفن و  ياوق  ینعی  دوش ، یم  عمج  اه  نآ  زا  مادـک  ره  لقع  هک  نیا  مود :
هب رت  حیحص  لّوا  هجو  یلو  .دنا  هتفگ  روط  نیا  یضعب  دوش ، یمن  هدنکارپ  لقع  یناسفن ، ياوق  یگدنکارپ  رطاخ  هب  رگید  هک  دننک ،

مالحا ددرگ و  یمرب  مالسلا  هیلع  مئاق  هب  ای  تسا ، طوبرم  عْضَو )  ) هب ِِهب )  ) ریمض و  ددرگ ، یمرب  دَی )  ) هب اِهب )  ) ریمض دسر و  یم  رظن 
(2) .تسا لقع  ینعم  هب  ملح  عمج 

هیلع قداص  ماـما  شیاـمرف  ینعم  نیا  رب  لـیلد  ددرگ و  یمرب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هب  ُهَدَـی )  ) رد ریمـض  هک  تسا  حـضاو  ُرپ  میوگ : یم 
هاگره سپ  دنناخرچ ، یم  شیارب  ناهد  هک  دسر  یم  یـسک  هب  رما  نیا  دومرف : هک  هدمآ  یفاک  رد  يرگید  ثیدح  رد  تسا  مالـسلا 

نیا دنیوگ : یم  مدرم  و  دنک ، یم  جورخ  دبای  قّقحت  وا  رد  یهلا  تساوخ  ّتیشم و 
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.دهد یم  رارق  شتّیعر  رس  رب  وا  زا  یتسد  دنوادخ  سپ  هدش ؟ عقاو  هک  تسیچ 

ح»  » فرح

مالسا زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیامح   - 1

راحب ردو  دوش  یم  هتسناد  میا ، هدرک  نایب  ترضح  نآ  گنج  داهج و  هب  عجار  هک  یبلاطم  زا  مالـسا  میرح  زا  راوگرزب  نآ  تیامح 
فعض هب  ور  هتسویپ  امش  نید  منیب  یم  ایوگ  دومرف : تسا  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن  خیـش  زا 

لها ام  زا  يدرم  رگم  دـنادرگ  یمن  زاب  امـش  هب  ار  نآ  یـسک  دز و  دـهاوخ  اپ  تسد و  دوخ  نوخ  رد  داـهن و  دـهاوخ  نتفر  نیب  زا  و 
(1) .تیبلا

.هَّللاءاش نا  دمآ ، دهاوخ  مولع  فشک  ترضح و  نآ  ياخس  رد  ثیدح  نیا  مامت 

نیفلاخم اب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  گنج )  ) برح  - 2

رب مالـسا  هملک  هک  یناسک  اه و  نآ  زا  تسا  ّمعا  گنج  یلو  تسا ، نارفاک  هب  تبـسن  داهج  هک  تسا  نیا  داهج  گنج و  ناـیم  قرف 
یم گنج  دنوادخ  اب  هک  یناسک  يازس  انامه  (2) ؛ َهَّللا » َنُوبِراُحی  َنیِذَّلا  ُءآزَج  امَّنِإ  : » براحم هب  طوبرم  هیآ  هک  نانچ  دنراد -  نابز 

.دراد تلالد  ینعم  نیا  رب  نآ  ریغ  و  دننک … 

زا تفگ : هک  هدروآ  لیـضف  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  تسا  لوقنم  ینامعن  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  لاـقم ، نیا  رب  دـهاش  لاـح  ره  هب 
ماما هَّللا  دبعوبا  ترضح 
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مدرم زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هچنآ  زا  رتشیب  دزیخاـپب  اـم  مئاـق  یتقو  هک  یتـسرد  هب  دومرف : مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص 
رد دش  ثوعبم  مدرم  يوس  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف : روطچ ؟ متفگ : .دنک  یم  دروخرب  اه  یتحاران  هب  دید  تیلهاج 
 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  مئاق  یلو  دندرک ، یم  شتسرپ  دندیشارت و  یم  تب  تروص  هب  يا  هتخت  بوچ و  گنس و  هک  یلاح 

(1) .دننک یم  جاجتحا  هدومن و  لیوأت  ار  هَّللا  باتک  وا  هیلع  اه  نآ  یگمه  هک  دیآ ، یمدرم  يوس  هب  دزیخاپب و  یلاح  رد 

یم هلتاقم  ترضح  نآ  اب  نآ  يانبم  رب  لیوأت و  ار  هَّللا  باتک  ترـضح ، نآ  هیلع  سپ  هدمآ : ترـضح  نامه  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
(2) .دننک

مه اه  نآ  و  دنک ، یم  گنج  اه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  تسا  هفیاط  رهـش و  هدزیـس  دومرف : هک  تسا  لوقنم  راوگرزب  نامه  زا  و 
، هلهاب ینِغ  هّبض ، بارعا ، اهدرک ، ناسیمد ، لها  هرـصب ، لها  هّیما ، ینب  ماش ، لها  هنیدم ، لها  هّکم ، لها  دنزیتس : یم  ترـضح  نآ  اب 

(3) .ير لها  دْزَا و 

یسوم و زا  یتّنس  هویش و  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
.تسه هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنس  یسیع و  زا  یتّنس 

هتفگ یـسیع  هرابرد  هچنآ  دوش  یم  هتفگ  شا  هرابرد  هک  نیا  یـسیع ، زا  اّما  .تسا و  رذـحرب  ناسرت و  هک  نیا  یـسوم ، زا  ّتنـس  اّما 
نادنز فسوی  زا  اّما  .دش و 
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، ددرگ راکشآ  شراثآ  و  دنک ، یم  يوریپ  ار  ترضح  نآ  شور  ریـشمش و  اب  مایق  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  زا  اّما  .تسا و  تبیغ  و 
 - دنوادخ ات  تشک  دهاوخ  ار  نانمشد  هتـسویپ  دیامن و  یم  لیامح  هناش  رب  تسار و  تسد  اب  هام  تشه  ات  ار  دوخ  ریـشمش  هاگ  نآ 

.ددرگ یضار  ّلجوّزع - 

؟ هدش یضار  دنوادخ  هک  تسناد  دهاوخ  هنوگچ  متشاد : هضرع  دیوگ : ریصبوبا 

(1) .دنکفا یم  شلد  رد  محر  دنوادخ  دومرف :

یم جورخ  ملید  فرط  زا  هک  يور  شوخ  درمناوج  نآ  ینسَح  دومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  لّضفم  ثیدح  رد  و 
نوماریپ زا  هک  نآ  و  ار ؛ لاح  ناشیرپ  دنمدرد  دـینک  تباجا  دـمحا ! لآ  يا  هک : دروآ  یمرب  دایرف  دراد ، هک  یحیـصف  نایب  اب  دـنک و 

الط زا  هک  ییاه  جنگ  هچ  دنیامن ، یم  تباجا  ار  وا  ناقلاط  رد  یهلا  ياه  هنیجنگ  سپ  .دنک  یم  ادن  دشاب ) هبعک  دارم  دیاش   ) حـیرض
یم لتق  هب  ار  نارگمتس  هتـسویپ  تسد و  هب  اه  هبرح  راوس و  کباچ  ياه  بسا  رب  نهآ  يا  هعطق  دننامه  ینادرم  هکلب  تسین ، هرقن  و 

ار اجنآ  تسا -  هتـشگ  كاـپ  ناـنید  یب  دوجو  ثول  زا  نیمز  ياـهاج  رتشیب  هک  یلاـح  رد  دوش -  یم  هفوک  دراو  هک  نیا  اـت  دـناسر 
.دهد یم  رارق  دوخ  تماقا  ّلحم 

تسیک نیا  ربمغیپ ! دنزرف  يا  دنیوگ : یم  وا  هب  باحصا  دسر ، یم  شباحصا  ینـسح و  دّیـس  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  روهظ  ربخ  سپ 
؟ هدمآ دورف  ام  ورملق  رد  هک 
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نیا تهج  نیدب  تسا و  يدهم  وا  دناد  یم  ینـسح  دّیـس  مسق  ادخ  هب  هک  یتروص  رد  تسیک -  هک  مینیبب  میورب  دـییایب  دـیوگ : یم 
 -. دناسانشب ار  ترضح  نآ  شنارای  هب  هک  دیوگ  یم  ار  نخس 

مالـسلا مهیلعدّمحم  لآ  يدهم  وت  رگا  دیوگ : یم  هاگ  نآ  دسر ، یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  هب  هک  نیا  ات  دـیآ  یم  نوریب  ینـسح  سپ 
رتش و  عوبری )  ) بسا و  باحـس )  ) همامع و  ترـضح ؟ نآ  لـضاف )  ) هرز هماـج و  رتشگنا و  ربمغیپ و  تّدـج  ياـصع  وک  سپ  یتسه ،

.مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  فحصم  و  قاُرب )  ) هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لیـصا  بسا  و  روفعی )  ) غالا و  لُدلُد )  ) رطاق و  ءابـضغ ) )
؟ تساجک اه  نیا 

گرب يروف  دراک ، یم  یتخس  گنـس  رد  دریگ و  یم  ار  ربمغیپ  ياصع  هاگ  نآ  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  اه  نیا  مامت  بانج  نآ  سپ 
ترضح نآ  اب  ات  دنایامنب  دوخ  باحصا  هب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  تلیضف  يراوگرزب و  هک  تسا  نآ  راک  نیا  زا  شروظنم  .دهد  یم 

.دننک تعیب  مالسلا  هیلع 

ار شتسد  مالسلا  هیلع  يدهم  .مینک  تعیب  امش  اب  ات  هدب  ار  تتسد  ربمغیپ ! دنزرف  يا  ربکا ، هَّللا  دراد : یم  هضرع  ینـسح  دیـس  سپس 
هب هک  بوتکم ) ياه  نآرق  فحاصم =(  نابحاص  رفن  رازه  لهچ  رگم  دـنیامن ، یم  تعیب  شباحـصا  ینـسح و  دّیـس  دـنک ، یم  زارد 

.تسا گرزب  رحس  کی  راک  نیا  دنیوگ : یم  دننز و  یم  زابرس  ندرک  تعیب  زا  هک  دنفورعم  هیدیز 

يوریپ هب  تحیصن و  ار  اه  نآ  هدمآ و  فرحنم  هفئاط  فرط  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  دنوش ، یم  زیوالگ  مه  اب  رکشل  ود  نخـس  نیا  اب 
اه نآ  یلو  دنک ، یم  توعد  شدوخ 
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.دننارذگ یم  ریشمش  مد  زا  ار  همه  سپ  دهد ، یم  اه  نآ  نتشک  هب  روتسد  ترضح  نآ  و  دنیازفا ، یم  دوخ  نایغط  رفک و  رب 

هنوگ نامه  ددرگ ، ناش  ترسح  هیام  دیراذگب  دیریگن ، ار  نانآ  ياه  نآرق  دیوگ : یم  دوخ  باحـصا  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  سپس 
(1) .دندرکن لمع  نآ  قباطم  دندوب و  هدومن  فیرحت  هداد و  رییغت  هدرک و  لیدبت  ار  نآ  هک 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  نیرفاک ) لتق   ) ثحب رد  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد  رابخا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  جح   - 3

لاس ره  رما  نیا  بحاص  تفگ : هک  تسا  هدرک  تیاور  يرمع  نامثع  نب  دمحم  زا  یحیحـص  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
(2) .دنسانش یمن  یلو  دننیب ، یم  ار  وا  اه  نآ  دسانش و  یم  ار  اه  نآ  دنیب ، یم  ار  مدرم  سپ  دوش ، یم  رضاح  جح  مسارم  رد 

رد هک  تسا  یثیدح  ادخ ، هناخ  ّجح  تهج  زا  جاّجح  يارب  ندرک  اعد  تباجتسا  رب  دنک  یم  تلالد  هک  یتایاور  هلمج  زا  میوگ : یم 
دتسرف یم  ار  هتشرف  ود  لاعتم  دنوادخ  دوش ، هفرع  هاگماش  هک  یماگنه  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  هیقف 

هب هتـشرف  ود  نآ  زا  یکی  دـنباین ، دوب  هداد  تداع  جـح  هب  ار  شدوخ  هک  یـسک  هاگره  سپ  دـنک ، وجتـسج  ار  مدرم  ياه  هرهچ  هک 
.دناد یم  رتهب  ادخ  دهد : یم  باوج  تسا ؟ لاح  هچ  رد  صخش  نالف  دیوگ : یم  يرگید 
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ببس يرامیب  رگا  يامرف و  ادا  وا  زا  دراد  ضرق  رگا  نادرگ و  ینغ  ار  وا  هدش  شندمآ  زا  عنام  رقف  رگا  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  سپ 
(1) .يامرف شتمحر  زرمایب و  ار  وا  سپ  هتفر  ایند  زا  رگا  شخب و  افش  ار  وا  هدش  شندماین 

.تسین و یفخم  هک  نانچ  دشاب ، هداد  تداع  ّجح  هب  ار  شدوخ  هک  یسک  يارب  ندرک  اعد  بابحتسا  رب  دنک  یم  تلالد  ثیدح  نیا 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  تسا  طوبرم  ینعم  نیا  هب  هک  یبلطم  رضخ  هب  ترضح  نآ  تهابش  ثحب  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دوجو  هب  نیمز  یگدنز  تایح و   - 4

َضْرَألا ِییُْحی  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلِْعا  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
لآ مئاـق  هب  ار  نـیمز  دـنوادخ  ینعی  دوـمرف : .درک  دـهاوخ  هدـنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نـیمز  دـنوادخ  هـک  دـینادب  (2) ؛ اِهتْوَم » َدـَْعب 

اه هناشن  تایآ و  ام  هک  یتسار  هب  ِتایآلا ؛» ُمَُکل  اّنََّیب  ْدَق  ، » نیمز لها  متـس  روج و  زا  سپ  ینعی  دیامرف ، حالـصا  مالـسلا  مهیلعدمحم 
(3) «. َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل   » .دینک لّقعت  هک  دشاب  میدومن ، نایب  امش  يارب  مالسلا -  مهیلعدّمحم  لآ  مئاق  هب  ار - 

هکلب ناراـب ، هلیـسو  هب  هن  دومرف : اـِهتْوَم ؛» َدـَْعب  َضْرَـألا  ِییُْحی   » هیآ هراـبرد  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  میهاربا  وـبا  ترـضح  و 
زا نآ  رد  ّدح  هماقا  و  تلادع ، ندش  هدنز  ییاپرب و  رطاخ  هب  دوش  یم  ایحا  نیمز  سپ  دنازیگنا ، یمرب  ینادرم  ّلجوّزع -  دـنوادخ - 

(4) .تسا رت  دنمدوس  ناراب  زور  لهچ 
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رت هزیکاپ  دوش ، اپرب  نیمز  رد  هک  ّدح  کی  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ : هک  تسا  تیاور  ریدس  زا  رهاوج  رد  و 
(1) .ناراب زور  بش و  لهچ  زا  تسا 

َّنَأ اوُمَلِْعا  : » لاعتم دنوادخ  هدومرف  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  هک  تسا  تیاور  یبلح  زا  هّجحملا  باتک  رد  و 
(2) .متس روج و  زا  سپ  تلادع  هلیسو  هب  ینعی  دومرف : خساپ  رد  ترضح  دیسرپ ، اِهتْوَم ؛» َدَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  َهَّللا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ملح   - 5

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  بانج  نآ  يوخ  قلخ و  نایب  نمض  رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  هب  ادخ  يایلوا  زا  یعمج  ندش ) هدنز   ) تایح  - 6

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  نون  فرح  رد  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح -  نآ  عفن  ثحب  رد 

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  یتسود )  ) ّبح  - 7

فطل هک  اریز  دوش ، یم  حضاو  زین  بانج  نآ  یتسود  تشذگ ، ءات »  » فرح رد  ام  هب  تبسن  ترـضح  نآ  فطل  هرابرد  هک  یثحب  زا 
.تشذگ یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  ام ؛ ناگدرم  عییشت  دنزرف و  رب  ردپ  ّقح  موس ، شخب  رد  نینچمه  .تسا  ّتبحم  هویم 

هک ار  هتکن  کی  یلو  .یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  تسا  ام  هب  تبـسن  شتّبحم  هجیتن  هرمث و  اـم  ّقح  رد  ترـضح  نآ  ناـسحا  همه  لاـح  ره  هب 
ّتبحم هک  نیا  یشاب  لفاغ  دیابن 
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، یهاوخ یم  ار  راوگرزب  نآ  ّتبحم  رگا  سپ  تسین ، ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هب  تبـسن  ام  تعاطا  نامیا و  تهج  زا  زج  ام  ّقح  رد  وا 
یهاوخ یناسک  زا  هک  ینک  ینمـشد  يو  اب  تیذا و  ار  وا  دـنوادخ  اب  ندرک  تفلاخم  اب  هک  ادابم  .یلاعت و  يادـخ  تعاـطا  داـب  وت  رب 

« ًانیِهُم ًاباذَـع  ْمَُهل  َّدَـعَأَو  ِهَرِخآلاَو  اْینُّدـلا  ِیف  ُهَّللا  ُمُهَنََعل  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َنوُذُْؤی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » تسا هدومرف  اه  نآ  هراـبرد  دـنوادخ  هک  دوب 
هدننک راوخ  باذـع  ناشیا  رب  تسا و  هدرک  ناشتنعل  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ  دـنرازآ ، یم  ار  شلوسر  ادـخ و  هک  نانآ  هتبلا  (1) ؛

.تسا هدومن  هدامآ  يا 

 - یلاعت كرابت و  دنوادخ -  هب  تعاطا ، اب  زج  هدنب  دومرف : یفعج  رباج  هب  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  مالـسلا  راد  رد  و 
ار دـنوادخ  هک  ره  .تسام و  ّیلو  تسود و  دـشاب ، ادـخ  رادربنامرف  عیطم و  هک  نآ  تسین ، ام  اب  شتآ  زا  يرود  دوش ، یمن  کیدزن 

(2) .دیآ یمن  تسد  هب  هانگ  زا  يرود  لمع و  اب  زج  ام  تیالو  .تسام و  نمشد  دنک ، تیصعم 

نآ لاوز  هیام  تیصعم  نینچمه  دوش ، یم  ّتبحم  بجوم  لاعتم  دنوادخ  تعاطا  هک  روط  نامه  هتبلا  .تسا  دایز  هنیمز  نیا  رد  رابخا 
هدنب چیه  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد  هک  نانچ  .تسا 

بکترم هریبک  تیـصعم  لهچ  هاگره  سپ  دوش ، بکترم  هریبک  هانگ  لهچ  هک  نیا  ات  تسه  وا  رب  رپس  لـهچ  هک  نیا  رگم  تسین  يا 
ياه لاب  اب  ارم  هدنب  هک  دنک  یم  یحو  ناگتشرف  هب  لاعتم  دنوادخ  هاگ  نآ  .دوش  یم  هتشادرب  وا  زا  اهرپس  دش 

ص:81

.57 بازحا : هروس  . 139 - 1
.3/239 مالسلاراد : . 140 - 2
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ار نآ  هک  نیا  رگم  دـنک ، یمن  راذـگورف  ار  یتشز  چـیه  وا  اّما  دـنناشوپ ، یم  دوخ  ياه  لاب  اـب  ار  وا  ناگتـشرف  سپ  .دـیناشوپب  دوخ 
! ادنوادخ دنیوگ : یم  ناگتـشرف  هاگ  نآ  .دنک  وگزاب  مدرم  يارب  ار  شدوخ  تشز  ياهراک  راختفا  اب  هک  يّدـح  هب  ات  دوش ، بکترم 

دنوادخ سپ  .دهد  یم  ماجنا  هچنآ  زا  میـشک  یم  تلاجخ  ام  دش و  بکترم  هک  نیا  ات  درکن  اهر  ار  یتشز  یهن و  چیه  وت ، هدـنب  نیا 
هب دنک  یم  عورـش  صخـش  نآ  دش ، ماجنا  یعـضو  نینچ  هاگره  .دیرادرب و  وا  زا  ار  دوخ  ياه  لاب  هک  دـنک  یم  یحو  ّلجوّزع -  - 

: دـنراد یم  هضرع  ناگتـشرف  دوش و  یم  هراـپ  نامـسآ  رد  وا  شـشوپ  ماـگنه  نیا  رد  سپ  .مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـم  اـب  ینمـشد 
دوب يزاین  وا  رد  ار  يادخ  رگا  دنک : یم  یحو  اه  نآ  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  سپ  دـنام ؟ شـشوپ  نودـب  وت  هدـنب  نیا  اراگدرورپ !

(1) .دیریگرب وا  زا  ار  نات  ياه  لاب  هک  درک  یمن  رما  ار  امش 

قح هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  مکح   - 8

دجسم رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد 
اه نآ  اب  دنتسین ، ناشدادجا  ناردپ و  زا  اه  نآ  دنناد  یم  هّکم  لها  هک  دمآ  دهاوخ  درم  هدزیس  دصیس و  هّکم -  دجـسم  ینعی  امش - 
یم يداب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  سپ  دیاشگ ، یم  هملک  رازه  هک  هدش  هتـشون  يا  هملک  ریـشمش  ره  رب  هک  تسا  ییاهریـشمش 
هنّیب نآ  رب  و  دنک ؛ یم  تواضق  مالسلا  امهیلع  نامیلس  دوواد و  تواضق  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دنک : یم  ادن  يداو  ره  هب  هک  دتسرف 

(2) .دبلط یمن  دهاش  و 

ص:82

.2/279 یفاک : . 141 - 1
.2/671 نیدلا : لامک  . 142 - 2
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، دزیخاپب مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هَّللا  دبعوبا  تفگ : هک  هدش  لقن  وا  زا  باتک  نامه  رد  زین  و 
حـلاصان و ای  تسا  حـلاص  اـیآ  هک  دسانـش  یم  ار  وا  هک  نیا  رگم  دزیخن  رب  شهاگـشیپ  هب  ناـمحر  دـنوادخ  ناگدـنب  زا  کـی  چـیه 

(1) .دشاب یم  تربع  تریصب و  يارب  یهار  رارقرب و  تیآ  نیا  .تسا  نادنمشوه  ناراد و  ناشن  يارب  یتیآ  وا  رد  .هتسیاشان و 

تسا لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  دیمحلا  دبع  نب  یلع  دیـس  تبیغ  باتک  زا  راونالا  راحب  رد  و 
در و ار  نآ  دنا ، هدز  ریشمش  شتمدخ  رد  هک  یناسک  زا  یضعب  دنک ، یم  تواضق  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  ییایاضق  رد  دومرف : هک 

یتواضق هرابود  سپـس  .دننز  یم  ار  ناشندرگ  دنروایب و  ار  اه  نآ  دهد  یم  روتـسد  سپ  .تسا  مدآ  تواضق  نآ  دنیامن و  یم  راکنا 
نآ هک  دننک  یم  راکنا  ضارتعا و  دنا ، هدز  ریـشمش  ترـضح  نآ  هارمه  هک  یناسک  زا  يا  هّدع  تسا و  دوواد  تواضق  هک  دـنک  یم 

هورگ تسا ، مالـسلا  هیلع  میهاربا  تواضق  نآ  دـنک و  یم  یتواضق  موس  راب  سپـس  .دـنز  یم  ار  ناـشندرگ  دروآ و  یم  شیپ  ار  اـه 
ناشندرگ دروآ و  یم  ولج  ار  اه  نآ  سپ  .دننک  یم  در  لاکشا و  دنا ، هدز  ریشمش  ترـضح  نآ  شیپاشیپ  رد  هک  یناسک  زا  يرگید 

راکنا وا  هیلع  سک  چیه  سپ  دشاب ، یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تواضق  هک  دنک  یم  یتواضق  مراهچ  هبترم  هاگ  نآ  .دـنز  یم  ار 
(2) .دیامن یمن 

نطاب هب  مالسلا  هیلع  بانج  نآ  مکح   - 9

، دنک یم  نطاب  هب  مکح  شملع  ياضتقم  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ 

ص:83
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تمدخ هب  درم  هک  لاح  نامه  رد  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  ینامعن  زا  راحب  رد  هک  نانچ 
هب ار  وا  سپ  دننادرگزاب ، ار  وا  دهد : یم  نامرف  هاگان  دنک ، یم  یهن  رما و  وا  هب  ترضح  نآ  و  هداتـسیا ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 
نآ زا  هک  نیا  زج  دـنامن  یـسک  برغ  قرـش و  رد  سپ  .دـننزب  ار  شندرگ  دـهد  یم  روتـسد  .دـننادرگ  یمرب  باـنج  نآ  يور  شیپ 

.ددرگ كانمیب  ترضح 

رد دـنک ، مایق  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاق  نوچ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یملید  داـشرا  زا  و 
ملع هب  سپ  دنک ؛ یم  ماهلا  ار  وا  یلاعت  يادخ  درادن ، هنّیب  دهاش و  هب  يزاین  دـیامرف ، یم  مکح  دوواد  ترـضح  مکح  هب  مدرم  نایم 

صیخشت هناشن  هب  نمشد  زا  ار  دوخ  تسود  دهد و  یم  ربخ  دنا ، هتـشاد  یفخم  نطاب  رد  هچنآ  هب  ار  یموق  ره  دیامرف و  يرواد  دوخ 
تراـشا يارب  رما  نیا  رد  هتبلا  (1) ؛ ٍمیِقُم » ٍلِیبَِسَبل  اهَّنِإَو  َنیِمِّسَوَتُْمِلل *  ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  : » دیامرف یم  ناحبـس  دـنوادخ  .دـهد  یم 

(2) .تسا رادیاپ  یهار  رس  رب  نآ  و  تسه ، يزیمآ  تربع  ياه  هناشن  ناناد 

زا رفن  دـصناپ  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  هک  یماـگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  هدـش  تیاور  هریغملا  نب  هَّللا  دـبع  زا  و 
ات دـنز ، یم  ار  ناشندرگ  دراد و  یم  اپب  بیترت  نامه  هب  ار  رگید  رفن  دـصناپ  سپـس  دـنز ، یم  ار  ناشندرگ  دراد و  یم  اـپب  ار  شیرق 

ناـشدوخ و زا  يرآ ، دوـمرف : تسا ؟ ردـق  نیا  اـه  نیا  هرامـش  ماـگنه  نآ  رد  اـیآ  مدیـسرپ : .دـهد  یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  راـب  شش 
(3) .ناشناوریپ

دزیخاپب مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  و 

ص:84

.76 هیآ 75 -  رجح ، هروس  . 145 - 1
.52/339 راونالا : راحب  . 146 - 2
.52/338 راونالا : راحب  . 147 - 3
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تـسد دنادرگ و  یم  زاب  هدوب ، نآ  رد  ًاقباس  هک  ییاج  هب  ار  میهاربا  ماقم  دنک و  یم  مدهنم  یلـصا  يانب  ّدـح  هب  ات  ار  مارحلا  دجـسم 
(1) .دنا هبعک  نادزد  اه  نیا  دسیون : یم  نآ  رب  دزیوآ و  یم  هبعک  يالاب  دیامن ، یم  عطق  ار  هبیش  ینب 

زین قافن  رفک و  ياهانب  مدـه  نارفاک و  لـتق  ياـه  شخب  رد  یلاـعت  هَّللا  ءاـش  نا  تشذـگ و  ًاـقباس  هنیمز  نیا  رد  یبلاـطم  میوگ : یم 
.دمآ دهاوخ  یبلاطم 

خ»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  قلُخ   - 1

دنکفا و یهاگن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تفگ : هک  هدـمآ  لئاووبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  راحب  رد 
ار يدرم  وا  لسن  بلُص و  زا  دنوادخ  دیمان و  دّیس  ار  وا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  نانچ  مه  تسا  دّیـس  مدنزرف  نیا  دومرف :

راکـشآ ّقح و  ندناریم  مدرم و  هیحان  زا  تلفغ  ماگنه  هب  تسوا ، هیبش  يوخ  تقلخ و  رد  تسامـش ، ربمایپ  مانمه  هک  دیرفآ  دهاوخ 
لاحشوخ اه  نامسآ  نانکاس  لها و  وا  جورخ  اب   (2) .دوش یم  هدز  شندرگ  دنکن  جورخ  رگا  ادخ  هب  .دنک  یم  جورخ  متـس  ندومن 

(3) ینیب و …  کیراب  خارف و  یناشیپ  تسا  يدرم  وا  دنوش و  یم 

ص:85

.52/338 راونالا : راحب  . 148 - 1
 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما  مایق  هوجو  زا  یکی  ترضح  نآ ، ریغ  ریشمش و  اب  جورخ  زا  تسا  معا  روهظ  نوچ  . 149 - 2

، نانمشد هنرگ  دیامن و  یم  جورخ  ریشمش  اب  روهظ  ماگنه  راچان  هب  سفن  ظفح  يارب  ندش و  هتشک  زا  زیهرپ  يارب  هک  دومرف  نایب  ار 
{ فلؤم  } .تسا اناد  لاعتم  دنوادخ  دنناسر ، یم  لتق  هب  ار  ترضح  نآ 

.51/39 راونالا : راحب  . 150 - 3
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ار يدرم  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  ایند  زا  زور  کی  زج  رگا  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  نیفلاخم  قیرط  زا  و 
.تسا نم  دننام  شیوخ  قلخ و  نم و  مان  شمان  هک  دزیگنا  یمرب 

.دوش هعجارم  اجنآ  هب  تشذگ ، ترضح  نآ  لامج  شخب  رد  رابخا  زا  یضعب  و 

دننام ترـضح  نآ  قلُخ  هک  نیا  زا  روظنم  نیاربانب  .تسا  تفـص  هّیجـس و  ینعم  هب  هدمآ -  تغل  ياه  باتک  رد  هک  نانچ  قلُخ - : و 
هن تسا  هدیدنسپ  ياهوخ  تافص و  مومع  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  ترضح  نآ  تهابش  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  قلُخ 

باتک رد  هک  تسا  یماش  فسوی  نب  دمحم  زا  هّمغلا  فشک  فلؤم  لقن  بلطم  نیا  دّیؤم  .نآ  لاثما  ترشاعم و  نسح  صوصخ  رد 
زا تسا ) نم  دننام  شیوخ  قلُخ و   ) هک هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  شیامرف  هتفگ : ثیدح  نیا  ندروآ  زا  دعب   (1) بلاطلا هیافک 

هدوب هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  روط  نامه  تسا ، راّفک  زا  ادـخ  نید  يارب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماقتنا  زا  اـه  هیاـنک  نیرتهب 
.يا هتسارآ  یمیظع  یقلخ  کین  رب  تقیقح  رد  وت  و  (2) ؛ ٍمیِظَع » ٍُقلُخ  یلََعل  َکَّنِإَو  : » دومرف لاعتم  دنوادخ  .تسا 

هک نیا  دیوگ : دهد -  شرارق  تشذگ  دروم  دنوادخ  هک  یسیع -  نب  یلع  لاعتم  دنوادخ  هاگرد  هب  دنمزاین  جاتحم و  هدوزفا : سپس 
هدومن و رـصحنم  ماـقتنا  هب  ار  نآ  هدـناماو و  قلخ  ینعم  رد  هنوگچ  تسین  مولعم  تسا ؛ بجعت  ياـج  اـه …  هیاـنک  نیرتهب  زا  هتفگ 
زا تعاجـش و …  ملح و  ملع و  مرک و  زا  دوش ، یم  لماش  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  قالخا  مامت  تسا و  ماع  هک  نآ  لاح 

باتک نیا  لّوا  رد  هک  یتایقالخا 

ص:86

.520 بلاطلا : هیافک  . 151 - 1
هیآ 4. ملق ، هروس  . 152 - 2
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(1) .تسا هدروآ  شدوخ  راتفگ  رب  لیلد  ار  هیآ  هک  نآ  رت  بیجع  ما ، هدومن  شرامش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  میب )  ) فوخ  - 2

مایق زا  شیپ  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  هرارز  زا  دوخ  دنس  هب  یفاک  رد 
(2) .دسرت یم  ندش  هتشک  زا  ینعی  درک -  دوخ  مکش  هب  هراشا  و  دسرت -  یم  وا  دومرف : ارچ ؟ متشاد : هضرع  .تسا  یتبیغ 

یتبیغ شمایق  زا  شیپ  ناوج  نآ  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدمآ  هرارز  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
رد هک  تسا  وا  رظتنم و  تسوا  و  هرارز ! يا  دومرف : سپس  درک -  هراشا  شمکـش  هب  و  دسرت -  یم  دومرف : ارچ ؟ متفگ : .دوب  دهاوخ 
هک یلاح  رد  دنیوگ : یم  اه  نآ  زا  یضعب  .تفر و  ایند  زا  هدنامزاب  نودب  شردپ  دنیوگ : یم  یـضعب  سپ  .دننک  یم  کش  شتدالو 
 - دـنوادخ هک  نیا  رگم  دـش ، دـلوتم  شردـپ  توف  زا  شیپ  لاس  ود  دـنیوگ : یم  یـضعب  و  درک ، توف  شردـپ  دوب  رداـم  مکـش  رد 

.دوش یم  زاغآ  لطاب  لها  مّهوت  کیکشت و  هک  تسا  ماگنه  نآ  رد  سپ  دنک ، ناحتما  ار  هعیش  هک  دراد  تسود  ّلجوّزع - 

نیا يدرک  كرد  ار  نامز  نآ  رگا  هرارز ! يا  دومرف : مهد ؟ ماـجنا  یلمع  هچ  مدرک  كرد  ار  ناـمز  نآ  رگا  مدیـسرپ  دـیوگ : هرارز 
ِیْنفِّرَُعت َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  ََکلوُسَر ، ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  َکَِّیبَن ؛ ْفِرْعَأ  َْمل  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  : » ناوخب ار  اـعد 

َکَتَّجُح ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَتَّجُح ، ِیْنفِّرَع  َمُهَّللَا  َکَتَّجُح ؛ ْفِرْعأ  َْمل  ََکلوُسَر 
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.متخانـش یمن  ار  تربماـیپ  يدوب  هدناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  ناسانـشب ، دوـخ  هب  ارم  وـت  اراـگدرورپ ! (1) ؛ ِینیِد » ْنَع  ُتـْلَلَض 
! اراگدرورپ .متخانش  یمن  ار  وت  تّجح  يدرک  یمن  یفرعم  نم  هب  ار  دوخ  لوسر  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تلوسر  وت  اراگدرورپ !

.مدوب هارمگ  دوخ  نید  زا  يدناسانش  یمن  نم  هب  ار  تتّجح  رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ  تّجح 

َّمُهَّللَا َْکفِرْعَأ ؛ َْمل  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  َکَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللَا  : » هدمآ تروص  نیا  هب  اعد  نیا  يرگید  ثیدح  رد  میوگ : یم 
« ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَـض  َکَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَـتَّجُح ، ِیْنفِّرَع  َمُهَّللَا  ُّطَـق ؛ ُْهفِرْعأ  َْمل  َکَِّیبَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَـف  َکَِّیبَن ، ِیْنفِّرَع 

نم هب  ار  تربمایپ  ایادخ ! .مدوب  هتخانـشن  ار  وت  يدوب ، هدناسانـشن  نم  هب  ار  تدوخ  رگا  هک  ناسانـشب  نم  هب  ار  تدوخ  ایادـخ ! (2) ؛
وت رگا  هک  ناسانشب  نم  هب  ار  تدوخ  تّجح  ایادخ ! .متخانش  یمن  ار  وا  زگره  يدوب  هدناسانشن  نم  هب  ار  تربمایپ  رگا  هک  ناسانـشب 

.مدش یم  هارمگ  منید  زا  يدناسانش  یمن  نم  هب  ار  وا 

یمن یلاخ  تناگدیرفآ  رب  تتّجح  زا  ار  تنیمز  راگدرورپ ! يا  وت  و  هدمآ : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  يا  هبطخ  نمض  یفاک  رد  و 
هارمگ تیادـه  زا  سپ  تناتـسود  ددرگن و  لـطاب  وـت  تّـجح  اـت  ماـنمگ  ناـسرت  اـی  دوـشن  تعاـطا  هـک  دـشاب  رهاـظ  هـچ  يراذـگ ،

(3) .دندرگن

تـسا یتبیغ  ار  وا  تسا ؛ نم  دـنزرف  نیمجنپ  وا  دومرف : هک  تشذـگ  یتیاور  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  ماـما  زا  مود  شخب  رد 
.شدوخ رب  سرت  رطاخ  هب  ینالوط 
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ربمغیپ تفه  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رد  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعداّجـس  ماما  ترـضح  زا  دوخ ، دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  و 
بّویا زا  يا  هویش  یسیع و  زا  يا  هویش  یسوم و  زا  يا  هویش  میهاربا و  زا  يا  هویش  مدآ و  نامردپ  زا  يا  هویـش  تسه : شور  هویش و 
یسوم زا  و  مدرم ، زا  يرود  تدالو و  ندوب  یفخم  میهاربا  زا  اّما  و  رمع ، لوط  حون  مدآ و  زا  اّما  مالسلا ؛ مهیلعدمحم  زا  يا  هویش  و 

یلـصدّمحم زا  اّما  و  ناحتما ، ءالتبا و  زا  دـعب  جرف  بّویا  زا  اّما  و  وا ، هرابرد  مدرم  نداتفا  فالتخا  هب  یـسیع  زا  اـّما  و  تبیغ ، سرت و 
(1) .ریشمش اب  مایق  جورخ و  هلآو  هیلع  هللا 

ربمغیپ راهچ  زا  ّتنـس  راهچ  رما  نیا  بحاـص  رد  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
اّما و  ندوب ، ناسرت  یسوم  زا  اّما  .هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  زا  یتّنس  فسوی و  زا  یتّنس  یسیع و  زا  یتّنس  یـسوم و  زا  یتّنـس  تسه :
هلآو هیلع  هللا  یلصدّمحم  زا  اّما  و  دشاب ،-  هدرمن  هک  یلاح  رد  هدرم -  دوش  یم  هتفگ  هک  نیا  یسیع  زا  و  تبیغ ،   ] نادنز فسوی  زا 

(2) .ریشمش اب  مایق  جورخ و 

دهاوخ دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  امهیلع  شردـپ  زا  قداـص  ترـضح  زا  باـتک  ناـمه  ردو 
هک یتقو  مدرک  رارف  امـش  زا  ماگنه  نآ  سپ  (3) ؛ َنِیلَـسْرُملا » َنِم  ِینَلَعَجَو  ًامْکُح  یِّبَر  ِیل  َبَهَوَف  ْمُُکتْفِخ  اَّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  : » تفگ

.داد رارق  ناگداتسرف  زا  ارم  تخومآ و  تمکح  نم  هب  دنوادخ  سپ  مدیسرت ، امش  زا 

قداص ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدمآ  هرارز  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  رد  زین 
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تنابرق متـشاد : هضرع  .تسه  یتبیغ  دـنک  ماـیق  هک  نآ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  يارب  دومرف : یم  مالـسلا  امهیلعدـمحم  نب  رفعج 
(1)  -. درک هراشا  دوخ  ندرگ  مکش و  هب  و  دسرت -  یم  دومرف : ارچ ؟ مدرگ 

َفَلْخَتْسا اَمَک  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هّجحملا ، باتک  رد  و 
(2)؛ ًاْئیَـش » ِیب  َنوُکِرُْـشی  ـال  ِینَنوُدـُبْعَی  ًاـْنمَأ  ْمِِهفْوَـخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُـبَیلَو  ْمَُهل  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  ْنـِم  َنـیِذَّلا 

ٍِحلاص ِمُما  هک  نانچ  دهد ، تفالخ  نیمز  رد  هک  هداد  هدعو  دنروآ  ياجب  حلاص  لمع  دنراد و  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 
نانمؤم همه  رب  و  دنادرگ ، ذفان  ّطلسم و  اج  همه  رب  هدیدنسپ  نانآ  يارب  هک  ینید  و  دندش ، دوخ  ناینیشیپ  نیـشناج  هتـشذگ  ناربمایپ 

ماما زا  .دنیامن  شتسرپ  كرش  هنوگ  چیه  نودب  دننک و  تدابع  ارم  هک  دیامرف  اطع  لماک  ینمیا  نانمـشد ، زا  ساره  سرت و  زا  سپ 
(3) .وا باحصا  مئاق و  ینعی  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص 

ناناملسم رب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تفالخ   - 3

مرکا ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا  رثالا  هیافک  باتک  رد  هک  یتیاور  زین  تشذـگ و  دـنک ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  موس  شخب  رد 
لسن زا  نانآ  نت  ُهن  دنرفن ، هدزاود  نم  زا  دعب  يافلخ  دومرف : هک  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
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(1) .ناشنانمشد لاح  هب  ياو  ناتسود و  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسا ، نانآ  يدهم  مئاق و  ناشیا  نیمهن  دنتسه ، نیسح 

دزیخاپب و ام  زا  ّقحرب  مئاق  هک  نیا  ات  دوش  یمن  اپرب  تمایق  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  باتک  نامه  رد  و 
دیاـمن فّلخت  هک  ره  دـبای و  تاـجن  دـنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  سپ  دـیامرف ، هزاـجا  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  هک  تسا  یماـگنه  نآ 

هَّللا هفیلخ  وا  هک  اریز  دـشاب ، فرب  خـی و  يور  دـنچ  ره  دـییایب  وا  يوس  هب  ادـخ ! ناگدـنب  يا  ار ! ادـخ  ار ! ادـخ  سپ  .ددرگ  كاله 
(2) .تسا

دنک یم  تلـالد  نآ  رب  هدـش  لـقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  هماـع  قیرط  زا  همغلا  فشک  زا  راونـالا  راـحب  رد  هک  یتیاور  و 
وا زا  تسا  هَّللا  هفیلخ  يدهم  نیا  دنک : یم  ادن  يدانم  نآ  رد  هک  تسه  يربا  شرـس  رب  هک  یلاح  رد  دنک  یم  جورخ  يدـهم  دومرف :

(3) .دینک يوریپ 

ره هک  دنوش  یم  هتشک  نت  هس  امش  جنگ  رانک  رد  دومرف : هک  تسا  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  زا  هّماع  قیرط  زا  زین 
دیآ و دیدپ  قرشم  تمس  زا  هایـس  ياه  مچرپ  هک  ماگنه  نآ  ات  دسر  یمن  نانآ  زا  کی  چیه  هب  بصنم  نآ  تسا ، هفیلخ  دنزرف  کی 
ار وا  ربخ  هاگره  دـمآ ، دـهاوخ  يدـهم  ادـخ  هفیلخ  سپـس  .دنـشاب  هتـشکن  عضو  نادـب  ار  یموق  چـیه  هک  دنـشکب  يروط  هب  ار  امش 

(4) .تسا یهلا  رگتیاده  هفیلخ  وا  هک  قیقحت  هب  دینک ، تعیب  وا  اب  دیورب  دیدینش 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  مولع  متخ   - 4

امَو ُهُحَْتفَأ ، اَنَأَو  َّالِإ  ٍْملِع  ْنِم  ام  ُْلیَمُک ! ای  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  هدـش  تیاور  مالـسلاراد  رد  هک  لیمک  ثیدـح  رد 
نیا رگم  تسین  يزیچ  چـیه  منآ و  هدـننک  حاتتفا  نم  هک  نیا  رگم  تسین  یملع  چـیه  لیمک ! يا  (1) ؛ ُهُِمتْخَی » ُِمئاقلاَو  َّالِإ  ْیَـش ٍء  ْنِم 

.دهد یم  همتاخ  دناسر و  یم  نایاپ  هب  ار  نآ  مئاق  هک 

فراعم مولع و  کین و  قالخاو  تالامک  مامت  ای  ثیدـح و  لّوا  هنیرق  هب  تسا  ملع  ای  تیاور  نیا  رد  يزیچ ،»  » زا روظنم  میوگ : یم 
ترـضح یلو  .دـنا  هدرک  راکـشآ  ناشدوخ  نامز  حالـص  ياضتقم  هب  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  هک  تسا  هّقح 

.ددرگ یم  راکشآ  شروهظ  اب  لئاضف و …  همه  سپ  .دنک  یم  راکشآ  ار  اه  نآ  همه  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق - 

هدرک لقن  مهیلع -  هَّللا  تاولـص  شناردپ -  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  زا  قودـص  خیـش  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـّیؤم 
بـش اه  بش  زا  و  ناضمر ، هام  اه  هام  زا  و  ار ، هعمج  اهزور  زا  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک :
یلع زا  دیـشخب و  يرترب  ایـصوا  مامت  رب  ار  وا  .تخاس و  نم  زا  هدیزگرب  ار  یلع  دـیزگرب و  ناربمغیپ  مامت  زا  ارم  دـیزگرب و  ار  ردـق 

لطاـب ندرک  داـیز  ناگدـننک و  ّولغ  فیرحت  نآرق ، زا  هک  ار  شنادـنزرف  زا  يایـصوا  نیـسح  زا  دومرف و  راـیتخا  ار  نیـسح  نسح و 
نآ نطاب  تسوا  اه و  نآ  رهاظ  تسوا  دـشاب و  یم  ناشمئاق  ناـنآ  نیمهن  دـنزاس ، یم  رود  ار  ناگدـننک  هارمگ  تـالیوأت  ناـیوج و 

(2) .اه

ص:92

نایب هیجوت و  هّتبلا  همتخی » مئاقلاو  ّالإ  ّرـس  نم  امو  هحتفأ ، انأو  ّالإ  ملع  نم  ام  : » تسا نینچ  تراـبع  77/269 ؛ راونالا : راحب  . 168 - 1
{ مجرتم  } .تسا قداص  زین  ضرف  نیا  رب  ّفلؤم  موحرم 

.1/281 نیدلا ، لامک  . 169 - 2
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ارم تفگ : بهار  سپـس  هدمآ : دش  ناملـسم  مالـسلا  هیلع  مظاک  ترـضح  ام  يالوم  تسد  هب  هک  یبهار  ثیدح  نمـض  یفاک  رد  و 
نیا هدنام ، اضف  رد  رگید  يات  راهچ  هدیدرگ و  راکـشآ  نیمز  رد  اه  نآ  زا  ددـع  راهچ  هدـش و  لزان  هک   (1) یفرح تشه  زا  هد  ربخ 

؟ دیامن یم  ریسفت  ار  اه  نآ  یسک  هچ  دوش و  یم  لزان  یسک  هچ  يارب  تسا  هدنام  اضف  رد  هک  يراهچ 

ییاهزیچ دوش  یم  لزان  وا  رب  و  دنک ، یم  ریسفت  ار  اه  نآ  وا  و  دیامرف ، یم  لزان  وا  رب  ار  اه  نآ  دنوادخ  سپ  تسام ، مئاق  وا  دومرف :
(2) .دشاب هدشن  لزان  ناگدش  تیاده  ناگداتسرف و  نیقیّدص و  رب  هک 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  دنک  یم  ینعم  نیا  رب  تلالد  هک  یبلاطم  مولع  فشک  ثحب  رد  و 

روهظ زا  سپ  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  جورخ   - 5

عفد ادـخ و  نامرف  تعاطا  رطاخ  هب  تسا  بجاو  داب -  شیادـف  ام  ياـه  ناـج  هک  ترـضح -  نآ  رب  ریـشمش  اـب  هناّحلـسم  ماـیق  هتبلا 
ظفح يارب  شنانمشد و 

ص:93

فورح هب  ریسفت  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  زین  هماقا  ناذا و  لوصف  هرابرد  هک  نانچ  تسا ، هلمج  ینعم  هب  اجنیا -  رد  فرح -  . 170 - 1
: تسا نینچ  هدش ، نایب  یفاک -  تیاور  هب  ثیدح -  نیا  رد  هک  يا  هناگراهچ  فورح  و  دنا } هتفگ  فرح  راهچ  یـس و   } هک هدـش 

نم نحنو  اّنم  انتعیـش  مراهچ : .تیبلا  لهأ  نحن  موس : .ًاصلخم  هَّللا  لوسر  دّـمحم  مود : .ًایقاب  هل  کیرـش  هدـحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  لّوا :
( يوسوملا دمحم   ) .ببسب هَّللا  نم  هَّللا  لوسرو  هَّللا  لوسر 

.1/483 یفاک : . 171 - 2
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ار شندرگ  دـنکن  جورخ  رگا  هک  یتسناد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ثیدـح  رد  باـنج  نآ  قلخ  شخب  رد  هک  ناـنچ  شدوخ 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  ياهادن  تبیغ و  رابخا  رد  .دننز  یم 

د»  » فرح

نینمؤم يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ياعد   - 1

، میتسه نانآ  ظفح  یپ  رد  ام  هک  اریز  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  هدش ، تیاور  جاجتحا  رخآ  رد  هک  یفیرـش  عیقوت  رد 
(1) .دشاب مارآ  نئمطم و  ام  ناتسود  ایلوا و  ياه  لد  رما  نیا  اب  سپ  تسین ، هدیشوپ  نامسآ  نیمز و  دنوادخ  زا  هک  ییاعد  اب 

سپ مدوب ، ارماس )  ) يأر نم  ّرـس  رد  نم  و  هتفگ : تاوعدلا  جـهم  باتک  رد  دـنک -  تمحر  شیادـخ  سوواط -  نب  یلع  ّلجا  دـّیس 
نایم هب  يدای  اـه  نآ  زا  هک  تسا  یناـگدرم  ناگدـنز و  هب  عجار  هک  نآ  زا  رادـقم  نیا  مدینـش ، ار  راوگرزب  نآ  ياـعد  ناـهاگرحس 

رد رادب  هدنز  دومرف -  ای  رادب -  یقاب  ار  نانآ  و  اِنَتلْوَدَو ؛» اِنناْطلُسَو  انِْکُلمَو  انِّزِع  ِیف  ْمِِهیْحَأَو  َلاق -  وَأ  ْمِهِْقبَأَو -  : » مدرک ظفح  دروآ 
.ام تلود  ام و  تموکح  ام و  کلم  ام و  تّزع  راگزور ) )

.دش عقاو  تشه  یس و  دصشش و  لاس  هدعقلا  يذ  هام  مهدزیس  هبنشراهچ  بش  رد  نایرج  نیا 

ص:94
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نآ هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  مالـسلا  هـیلع  قداـص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هـب  یفاـک  رد  و 
: درادن تنایخ  اه  نآ  رد  یناملسم  چیه  بلق  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : درک ، اقلا  فیخ  دجسم  رد  هک  يا  هبطخ  رد  ترضح 

.ادخ يارب  لمع  صالخا   - 1

.ناملسم نایاوشیپ  ناماما و  يارب  یشیدناریخ  تحیصن و   - 2

(1) .دشاب ناشیا  لابند  هب  ار  هک  نآ  ره  تسا ، هدنریگارف  نانآ  توعد  هک  اریز  اه ؛ نآ  تعامج  تمزالم   - 3

.تسا مالسلا  مهیلع  ناماما  ياعد  توعد و  دوصقم ، میوگ : یم 

نب رفعج  تمدـخ  هب  ارم  تفگ : وا  هب  يروث  نایفـس  هک : هدرک  تیاور  هّکم  لها  زا  شیرق  زا  يدرم  زا  دوخ  دنـس  هب  زین  یفاـک  رد  و 
نایفـس .دوب  هدـش  شبکرم  راوس  هک  میدیـسر  یتقو  یلو  میتفر ، باـنج  نآ  تمدـخ  هب  وا  اـب  دـیوگ : یم  .ربب  مالـسلا  امهیلعدـمحم 

.نک وگزاـب  ناـمیارب  هدومرف  ءاـشنا  فیخ  دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  يا  هبطخ  هَّللا ! دـبع  اـبا  يا  تشاد : هضرع 
هب ار  وت  تشاد : هضرع  .ما  هدـش  راوس  نوـچ  منک ، یم  ناـیب  تیارب  متـشگرب  هک  دـعب  مورب ، دوـخ  راـک  لاـبند  ًـالعف  راذـگب  دوـمرف :

نایفـس دش و  هدایپ  بانج  نآ  سپ  .امرف  ثیدح  میارب  ار  بلطم  نیا  هک  دنگوس  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  تا  يدنواشیوخ 
: دومرف دناوخارف و  ذغاک  تاود و  ترضح  نآ  .مسیونب  امش  نابز  زا  ار  نآ  ات  دنروایب  میارب  ذغاک  تاود و  ات  دییامرف  روتسد  تفگ :

: سیونب

ص:95
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ارم نخـس  هک  ار  يا  هدـنب  درادـب  مّرخ  دـنوادخ  فیخ : دجـسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  هبطخ  .میحرلا  نمحرلا  هَّللا  مسب 
هک یسک  اسب  دنناسرب ، نیبئاغ  هب  نیرـضاح  دیاب  مدرم ! يا  .دناسرب  هدینـشن  ار  نآ  هک  یـسک  هب  دهد و  ياج  لد  رد  ار  نآ  دونـشب و 

، دنک یم  لقن  شیوخ  زا  رتاناد  رت و  هیقف  هب  ار  یهقف  تاروتسد  فراعم و  هک  یسک  اسب  تسین و  هدننک  كرد  هیقف و  یلو  دراد  هقف 
همئا يارب  یـشیدناریخ  تحیـصن و  ادـخ ، يارب  لمع  صالخا  دـنکن : تنایخ  اه  نآ  رد  یناملـسم  درف  چـیه  بلق  هک  تسه  زیچ  هس 

نینمؤم دریگ ، یم  ارف  دـنیاهنآ  رـس  تشپ  هک  ار  یناسک  مامت  ناشیاعد )  ) ناشتوعد هک  اریز  .ناـشیا  تعاـمج  تمزـالم  و  نیملـسم ،
.تسا اشوک  ناش  نامیپ  يارجا  يارب  ناش  نیرتکچوک  دنا ، تسد  مه  ناشدوخ  ریغ  زا  نارگید  رب  نانآ  ربارب ، ناشنوخ  دنردارب و 

زین نایفس  نم و  .تفر  دش و  راوس  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هاگ  نآ  .دناوخ  زاب  ترـضح  نآ  رب  تشون و  ار  ثیدح  نیا  نایفس 
! مسق ادـخ  هب  متفگ : وا  هب  .منک  یتّقد  منکفیب و  يرظن  ثیدـح  نیا  رد  نم  ات  شاب  دوخ  ياج  هب  تفگ : نم  هب  هار  ناـیم  رد  .میدـمآ 

نیا رد  متفگ : قح ؟ مادک  تفگ : .دورن  تندرگ  زا  زگره  هک  تخادنا  یّقح  وت  ندرگ  رب  ثیدح  نیا  نایب  اب  مالسلا  هیلع  هَّللا  دبعوبا 
یمود یلو  .میدیمهف  ار  نآ  ام  هک  ادخ  يارب  لمع  صالخا  لّوا ، دنکن : تنایخ  اه  نآ  رد  ناملسم  لد  هک  تسا  زیچ  هس  هک  ترابع 
هیواعم تسا ؟ مزال  ام  رب  اه  نآ  يارب  یشیدناریخ  هک  دنتسه  همئا  مادک  اه  نیا  تسا ، نیملسم  همئا  يارب  یشیدناریخ  تحیصن و  هک 

ام دزن  ناشتداهش  هک  یناسک  و  مکح ؟ نب  ناورم  هیواعم و  نب  دیزی  نایفس و  یبا  نب 
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ایآ تسا ؟ تعامج  مادک  روظنم  تسا ، اه  نآ  تعامج  تمزالم  هک  یموس  و  دشاب ! یمن  زیاج  اه  نآ  رـس  تشپ  زامن  تسین و  لوبق 
شردام دنک و  بارخ  مه  ار  هبعک  هناخ  دنکن  مه  تبانج  لسغ  دریگن  مه  هزور  دناوخن  زامن  هکره  دـنیوگ : یم  هک  هئجُرم  تعامج 

دنتـسه اه  يرَدَق  دوصقم  ای  تسا ! لیئاکیم  لیئربج و  هجرد  هب  نامیا  رد  هداهن  دوخ  رب  هک  یناملـسم  مان  اب  اهنت  دـیامن ، حاکن  مه  ار 
یبا نب  یلع  زا  هک  جراوخ  اه و  يرورح  تعامج  ای  دوش ؟ یم  دـهاوخب  سیلبا  هچنآ  دوش و  یمن  دـهاوخب  ادـخ  هچنآ  دـندقتعم  هک 

! سب تسا و  یسانشادخ  اهنت  نامیا ، دنا : لئاق  هک  یمَهُج  تعامج  ای  دنناد ؟ یم  رفاک  ار  وا  دنیوج و  یم  يرازیب  بلاط 

تحیـصن و هک  یماـما  زا  روـظنم  دـنیوگ  یم  متفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ  ثیدـح  زا  هلمج  ود  نیا  ینعم  رد  وـت ! رب  ياو  تفگ : ناـیفس 
تـسا بجاو  اه  نآ  تمزالم  هک  یتعامج  زا  دوصقم  تسا و  مالـسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تسا  بجاو  اـم  رب  وا  یـشیدناریخ 

(1) .هدم ربخ  یسک  هب  بلطم  نیا  زا  تفگ : نم  هب  سپس  .درک  هراپ  تفرگ و  ار  هتشون  نآ  مدید  دیوگ : یم  يوار  .تسوا  نادناخ 

بوشآرهـش نبا  بقانم  زا  لقن  هب  راحب  رد  هک  یتیاور  دراد  تلالد  زین   (2) دنک یم  اعد  شنایعیـش  يارب  ینامز  ره  ماما  هک  نیا  رب  و 
هک هدمآ  راّیس  نب  یسوم  زا 
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ریاس هک  اریز  تسا ، وا  تایانع  نیرتابیز  تاضافا و  نیرتلماک  زا  نمؤم  ّقح  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  ياـعد  هک  تسا  حـضاو  . 175 - 2

{ يوسوملا دمحم   } .دیامن یم  دنمتداعس  ار  صخش  هک  تسا  تیانع  نیا  رب  فّقوتم  ماما  هیحان  زا  تایانع 
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رد مدینـش ، يا  هیرگ  يادـص  میدوب  هدیـسر  سوط  رهـش  ياـه  هزاورد  هب  هک  یلاـح  رد  مدوب  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  اـب  تفگ :
بـسا زا  باتـش  اب  مالـسلا  هیلعاضر  ترـضح  میاقآ  مدید  داتفا ، نآ  هب  ممـشچ  نوچ  مدید  يا  هزانج  هاگان  مدمآرب ، نآ  يوجتـسج 

زا هلاغزب  هک  هنوگناـمه  دـش  یمن  ادـج  هزاـنج  زا  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، شود  هب  ار  نآ  تفر و  هزاـنج  يوس  هب  سپـس  دـش ، هداـیپ 
زا دنک  عییـشت  ار  ام  ناتـسود  زا  یکی  هزانج  سک  ره  راّیـس ، نب  یـسوم  يا  دومرف : درک و  ور  نم  هب  سپـس  دوش ، یمن  ادج  شردام 

.تسین وا  رب  یهانگ  چیه  هدش و  هداز  ردام  زا  هک  يزور  نوچمه  دور ، یم  نوریب  دوخ  ناهانگ 

داهن و وا  هنیس  رب  تسد  دز و  بقع  نآ  رانک  زا  ار  مدرم  هک  مدید  ار  میاقآ  دش ، هتشاذگ  نیمز  رب  شربق  رانک  درم  نآ  هزانج  نوچ  و 
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هب  .تسین  یسرت  وت  رب  تعاس  نیا  زا  سپ  هک  تشهب  هب  ار  وت  داب  هدژم  نالف ! نب  نالف  يا  تفگ :

نب یـسوم  يا  دومرف : يدوب ؟ هداهنن  نآ  رب  مدق  نونکات  هک  تسا  ینیمزرـس  اجنیا  نوچ  یـسانش ؟ یم  ار  درم  نیا  ایآ  مدرگ ، تیادف 
اه نآ  لامعا  رد  هک  يریـصقت  ره  سپ  دوش ، یم  هضرع  ماش  حبـص و  ره  نامنایعیـش  لامعا  ناماما ، اـم  رب  هک  یناد  یمن  رگم  راـّیس !

دنوادـخ زا  دـشاب  ینید  ياه  همانرب  رد  تفرـشیپ  بوخ و  راـک  ره  و  تساوخ ، میهاوخ  ار  نآ  زا  تشذـگ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  دـشاب 
(1) .تساوخ میهاوخ  لمع  نآ  بحاص  يارب  شاداپ 

ثیدح نمض  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد  زین  و 
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وا ضرم  هب  هک  نیا  رگم  دوش  رامیب  هک  تسین  ینمؤم  چـیه  هلیمز ! يا  دومرف : يو  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـمآ  هلیمُر ) اـی   ) هلیمز
وا يارب  هک  نیا  رگم  دنکن  ییاعد  میدرگ و  نیگهودنا  وا  هودنا  رطاخ  هب  هک  نیا  رگم  ینمؤم  دوشن  نیگهودـنا  میوش و  یم  ضیرم 

(1) .مینک اعد  شیارب  هک  نیا  رگم  دنامن  تکاس  مییوگ و  نیمآ 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  ثیدح  مامت  هتبلا 

تیاده دنوادخ  تسا و  هدنـسب  تیارب  هراب  نیا  رد  ینک  هظحالم  هدش  تیاور  جاجتحا  رد  هک  ار  بانج  نآ  فیرـش  تاعیقوت  رگا  و 
.تسا یتسرد  يوس  هب  ناسنا  هدننک 

یماش عیبرلا  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  راّفـصلا  نسحلا  نب  دمحم  هک  یتیاور  دنک  یم  تلالد  دوصقم  نیا  رب  نینچمه 
نآ دومرف : هدیسر ، نم  هب  یثیدح  قاحسا  نب  ورمع  زا  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدروآ 
نیا دومرف : دید ، شتروص  رب  يدرز  راثآ  ترضح  نآ  سپ  دش ، لخاد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  رب  يو  متفگ : .نک  هضرع  ار 
یم نیگهودنا  امش ؛ یلاحشوخ  هب  میوش  یم  لاحشوخ  ام  دومرف : وا  هب  ترضح  نآ  .داد  حیضوت  ار  دوخ  يرامیب  وا  تسیچ ؟ يدرز 

ورمع .مییوگ  یم  نیمآ  ام  دینک  یم  اعد  هک  امش  و  امش ، يارب  مینک  یم  اعد  امش و  يرامیب  هب  میوش  یم  رامیب  امـش ؛ نزح  هب  میوش 
ترضح نآ  دییوگ ؟ یم  نیمآ  امش  مینک  یم  اعد  ام  هنوگچ  یلو  متسناد ، يدومرف  هچنآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب 

(2) .تسا هتفگ  تسار  ورمع  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ماما  .تسا  ناسکی  ام  رب  رود  رضاح و  دومرف :

ص:99

.452 راونالا : قراشم  . 177 - 1
.260 تاجردلا : رئاصب  . 178 - 2
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قح يوس  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  توعد   - 2

(1)! ینّابر تافص  هنیئآ  رهظم و  يا  و  یهلا ! رگ  توعد  يا  وت  رب  مالس  هدمآ : بانج  نآ  ترایز  رد 

.رگتیاده نارادمامز  ادخ و  يوس  هب  رگ  توعد  ناماما  رب  مالس  تسا : هدمآ  هعماج  ترایز  رد  زینو 

: دومرف مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هک ، تسا  لوقنم  نیدـلا  لامک  یفاک و  رد  ملـسم  نب  زیزعلا  دـبع  زا  یثیدـح  رد  و 
زا عفادـم  و  وا ، يوس  هب  رگ  توعد  و  شدـالب ، رد  وا  هفیلخ  و  شناگدـنب ، رب  تسا  وا  تّجح  تسوا و  قلخ  رد  دـنوادخ  نیما  ماـما ،

(2) .تسوا قوقح 

هَّللا لّجع  مئاق -  هک  دـیامرف  نذا  دـنوادخ  نوچ  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  راـحب  رد  و 
ادـخ ّقح  هب  ار  اـه  نآ  دـنک و  یم  توعد  شدوـخ  يوـس  هب  ار  مدرم  دور و  یم  ربـنم  ترـضح  نآ  دـنک ، جورخ  فیرـشلا -  هجرف 
راتفر هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هریـس  هویـش و  هب  نانآ  نایم  رد  هک  نیا  دیامن و  یم  توعد  شیوخ  ّقح  هب  دهد و  یم  دنگوس 

هک دیایب ، ترضح  نآ  دزن  ات  دتسرف  یم  ار  لیئربج  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  سپ  .داد  دهاوخ  ماجنا  ار  وا  لمع  نامه  درک و  دهاوخ 
لیئربج هاگ  نآ  .دهد  یم  ربخ  ار  وا  مئاق  سپ  ییامن ؟ یم  توعد  زیچ  هچ  يوس  هب  دـنک : ضرع  بانج  نآ  هب  دوش و  لزان  میطح  رب 

هک یلاح  رد  دنک  یم  حسم  وا  تسد  رب  سپ  .هدب  ار  تتسد  منک ، یم  تعیب  وت  اب  هک  متسه  یسک  نیتسخن  نم  دیوگ : یم 

ص:100

.2/277 جاجتحا : . 179 - 1
.2/678 نیدلا : لامک  1/200 ؛ یفاک : . 180 - 2
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ات دنام  یم  هّکم  رد  دننک و  یم  تعیب  ترـضح  نآ  اب  دنا ، هدش  رـضاح  شتمدـخ  نت ) هدزیـس  دصیـس و   ) درم يدـنا  هد و  دـصیس و 
(1) .دور یم  هنیدم  يوس  هب  اجنآ  زا  سپس  دنسرب ، رفن  رازه  هد  هب  شباحصا  هک  یتقو 

هیلع هللا  یلصربمغیپ  ّتنـس  ادخ و  باتک  هب  ار  مدرم  دور  یم  سپـس  هدمآ : ینالوط  ربخ  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  و 
(2) .دنک یم  توعد  نانمشد  زا  يرازیب  مالسلا و  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  هلآو و 

هک نانچ  درک ، دـهاوخ  توعد  دـیدج  رما  يوس  هب  ار  مدرم  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماـگنه  دومرف : تسا  تیاور  ترـضح  ناـمه  زا  و 
لاح هب  اشوخ  سپ  تشگ ، دهاوخ  زاب  تبرغ  لاح  هب  دـش و  زاغآ  هنابیرغ  مالـسا  درک و  ار  راک  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 

(3) .نابیرغ

زاب مه  لاح  نامه  هب  دش و  زاغآ  هنابیرغ  مالـسا  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  و 
.يامرف حرـش  میارب  ار  نخـس  نیا  هَّللا ، کحلـصأ  مدرک : ضرع  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  .نابیرغ  لاـح  هب  اـشوخ  سپ  تشگ ، دـهاوخ 

(4) .درک توعد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  نانچ  مه  دنک ، یم  زاغآ  يا  هزات  توعد  ام  زا  هدننک  توعد  دومرف :

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  ام  زا  الب  عفد   - 3

یتیاور زین  تشذگ و  فلا »  » فرح رد  ینعم  نیا  هب  طوبرم  بلاطم  زا  یضعب 

ص:101

.52/337 راونالا : راحب  . 181 - 1

.52/342 راونالا : راحب  . 182 - 2

.42/366 راونالا : راحب  . 183 - 3

.42/366 راونالا : راحب  . 184 - 4
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دراو مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  رب  تفگ : هک  هدرک  لقن  مداخ  رصن  زا  فیرُظ  زا  نّالَع  .دنک  یم  تلالد  نآ  رب  هدمآ  جیارخ  رد  هک 
یم ارم  ایآ  دومرف : نم  هب  هاگ  نآ  .مدرب  شیارب  رواـیب ، میارب  خرـس  لدنـص  دومرف : نم  هب  سپ  دوب ، هراوهگ  رد  هک  یلاـح  رد  مدـش 
نم دومرف : .يامرف  ریسفت  میارب  متفگ : .مدیسرپن  نیا  زا  دومرف : .یتسه  مرورـس  دنزرف  نم و  ياقآ  وت  يرآ ، متـشاد : هضرع  .یـسانش 

(1) .دوش یم  عفد  منایعیش  هداوناخ و  زا  الب  نم  هلیسو  هب  اهنت  متسه و  ایصوا  متاخ 

هب لبنح  نب  دمحا  دنـسم  زا  لقن  هب  مارملا  هیاغ  رد  تسا و  هدروآ  یتوافت  كدنا  اب   (2) نیدلا لامک  رد  قودص  خیش  ار  تیاور  نیا 
هک دنتسه  ناما  نامسآ  لها  يارب  ناگراتس  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هدروآ ، مالـسلا  هیلع  یلع  زا  دوخ  دنس 

لها دنورب  نم  تیب  لها  رگا  هک  دنتسه ، ناما  نیمز  لها  يارب  نم  نادناخ  دنور و  یم  نیب  زا  مه  اه  نآ  دنورب  نیب  زا  ناگراتس  رگا 
(3) .دنور یم  مه  نیمز 

هک هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دوخ  دنـس  هب  تسا  هّماع  ياملع  نایعا  زا  یکی  هک  ینیومح  زا  باتک  نآ  رد  و 
(4) .دنشاب یم  نم  تما  ینمیا  نم  نادناخ  دنتسه و  نامسآ  لها  ینمیا  ناگراتس  دومرف :

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يردخ  دیعـسوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  رثالا  هیافک  باتک  رد  و 
! هَّللا لوسرای  دش : هتفگ  .دنشاب  یم  ناما  نامسآ  لها  يارب  ناگراتس  هک  نانچ  مه  دنتسه  ناما  نیمز  لها  يارب  نم  نادناخ 

ص:102

.67 جیارخلا : . 185 - 1
.2/205 نیدلا : لامک  . 186 - 2

.274 مارملا : هیاغ  . 187 - 3
.274 مارمل : هیاغ ا  . 188 - 4
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نانیما دنا  نیسح  لسن  زا  اه  نآ  نت  ُهن  دنتـسه ، ماما  هدزاود  نم  زا  دعب  يرآ ، دومرف : دنـشاب ؟ یم  تنادناخ  زا  وت  زا  دعب  ناماما  سپ 
یماوقا دوش  یم  هچ  نم ، نوخ  تشوگ و  زا  دنا  نم  ترتع  تیب و  لها  اه  نآ  هک  دیـشاب  هاگآ  تّما ، نیا  يدـهم  تسام  زا  موصعم ،

(1) .دناسر دهاوخن  ماوقا  نآ  هب  ار  متعافش  دنوادخ  دننک ، یم  ّتیذا  اه  نآ  رما  رد  ارم  هک  ار 

نیلّوا دومرف : هک  هدومن  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  زا  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
سپس ُهُّیِـصَو ؛» ٌِّیلَع  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  : » تشون اه  نآ  یـشاوح  رب  سپ  دوب ، شیاه  باجح  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ 

نوماریپ و رب  دـیرفآ و  ار  حول  سپـس  ُهُّیِـصَو .» ٌِّیلَع  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  : » تشوـن اـه  نآ  فارطا  رب  دـیرفآ و  ار  شرع 
ار ّیـصو  اّما  دراد  تسود  ار  ربمغیپ  درادـنپ  هک  سک  نآ  ره  و  ُهُّیِـصَو .» ٌِّیلَع  ِهَّللا ، ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهَّللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  : » تشون نآ  دودـح 

.تسا هدـیزرو  رفک  دسانـش ، یمن  ار  ّیـصو  اـّما  دسانـش  یم  ار  ربماـیپ  هک  درب  ناـمگ  سک  ره  .تسا و  هتفگ  غورد  درادـن ، تسود 
کسمتم نانآ  هب  نم و  یتسود  هب  دیرادب  تسود  ار  اه  نآ  سپ  امش ، يارب  دنتسه  ناما  نم  تیب  لها  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف : سپس 

.تشگ دیهاوخن  هارمگ  هاگ  چیه  هک  دیوش 

ناماما مالـسلا  مهیلع  نیـسح  نادنزرف  زا  نت  ُهن  نم و  هداون )  ) طبـس ود  یلع و  دومرف : ادـخ ؟ ربمایپ  يا  دـننایک  تیب  لها  دـش : هتفگ 
(2) .دنا نم  نوخ  تشوگ و  زا  دنتسه و  نم  ترتع  نم و  تیب  لها  نانیا  دیشاب ! هاگآ  موصعم ؛ نانیما  راربا 

ص:103

.292 رثالا : هیافک  . 189 - 1

.310 رثالا : هیافک  . 190 - 2
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يارب متشاد : هضرع  مالسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دمحم  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  یفعج  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  مارملا  هیاغ  رد  و 
رد ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هک  نآ  و  شدوخ ، حالـص  رب  ناهج  ندـنام  یقاب  يارب  دومرف : تسه ؟ جایتحا  ماما  ربمغیپ و  هب  هک  تسیچ 
ُهَّللا َناک  امَو  : » دـیامرف یم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  .دراد  یمرب  ناـنآ  زا  ار  باذـع  دـشاب ، نیمز  لـها  نیب  ماـما  اـی  ربمغیپ  هک  یتروص 

.دنک یمن  باذع  ار  اه  نآ  دنوادخ  ییاه ، نآ  نایم  رد  وت  هک  یتقو  ات  و  (1) ؛ ْمِهِیف » َْتنَأَو  ْمَُهبِّذَُعِیل 

رگا سپ  دـنا ، نیمز  لـها  ینمیا  نم  تیب  لـها  دننامـسآ و  لـها  ینمیا  هیاـم  ناگراتـس  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  و 
اه يراوگان  نیمز  لها  يارب  دنورب  نایم  زا  نم  تیب  لها  رگا  دیآ و  یم  شیپ  اه  يراوگان  نامسآ  لها  يارب  دنورب  نیب  زا  ناگراتس 

(2) .دمآ دهاوخ  شیپ 

تّجح نیملسم و  ناماما  ام  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلعداجس  ماما  نیدباعلا  دّیس  زا  دوخ  دنس  هب  یلاما  نیدلا و  لامک  رد  و 
نیمز لها  ینمیا  هیام  نامیا و  لها  رورـس  ناهج و  نایوکین  نادیفـسور و  ریما  نینمؤم و  نایاقآ  تاداـس و  ناـیملاع و  رب  یهلا  ياـه 

، وا نذا  هب  رگم  دتفین  نیمز  رب  ات  هتشاد  هگن  ار  نامسآ  ام  هب  دنوادخ  .دنتسه  ناما  اه  نامـسآ  لها  يارب  ناگراتـس  هک  نانچ  میتسه ،
دزاس و یم  رـشتنم  ار  تمحر  ام  هب  دتـسرف و  یم  ورف  ناراـب  اـم  هب  وا ، نذا  هب  رگم  دـنازرلن  ار  شلها  اـت  هتـشاد  هگن  ار  نیمز  اـم  هب  و 

.درب یم  ورف  ار  شلها  نیمز  دشابن  ام  تّجح  نیمز  رد  رگا  و  دروآ ، یم  نوریب  ار  نیمز  تاکرب 

ص:104

هیآ 33. لافنا ، هروس  . 191 - 1
.257 مارملا : هیاغ  . 192 - 2
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تـسا بیاغ  ای  دوهـشم و  تسا و  رهاظ  ای  هک  هدوبن  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  نیمز  هدیرفآ  ار  مدآ  دـنوادخ  هک  يزور  زا  دومرف : سپس 
.دوش یمن  شتسرپ  دنوادخ  هنرگ  دنام و  دهاوخن  یلاخ  یهلا  تّجح  زا  زین  تمایق  زور  ات  و  روتسم ، هدرپ ] رد  و[

؟ دنوش یم  دـنم  هرهب  هدرپ  رد  بیاغ  ماما  زا  هنوگچ  مدرم  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  نارهم  نب  نامیلس 
(1) .دنوش یم  دنم  هرهب  ربا  تشپ  رد  باتفآ  هب  هک  يروط  نامه  دومرف :

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  بانج  نآ  عفن  ثحب  رد  باتفآ ، هب  ترضح  نآ  هیبشت  هجو  میوگ : یم 

تفآ و ام  نایعیش   - ّلجوّزع زا -  دنوادخ  دزیخاپب  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : تسا  تیاور  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  نیدباعلا  دیـس  زا  و 
(2) .دهد یم  رارق  نهآ  هعطق  دننام  ار  ناشیاه  لد  دنادرگ و  یم  رود  ار  يرامیب 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  ثیدح  نیا  مامت  ق »  » فرح رد 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نایعیش  تکرب  هب  مدرم  زا  باذع  الب و  عفد   - 4

، تسا بانج  نآ  صخش  دوج  لامک  دوجو و  تاکرب  راثآ و  زا  زین  نیا 

ص:105

زا ینانـسلا  دـمحا  نب  دـمحم  زا  هیوباب  نبا  تسا : نینچ  ثیدـح  نیا  دنـس  . 112 قودـص : یلاما  و  1/207 ؛ نیدـلا : لامک  . 193 - 1
نارهم نب  نامیلـس  زا  هیواعم ، وبا  زا  يدـبعلا ، رقـص  نب  لضف  زا  بیبح ، نب  هَّللا  دـبع  نب  رکب  زا  ناـطقلا  اـیرکز  نب  ییحی  نب  دـمحا 

.دوـمرف هک  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  شردـپ  زا  یلع ، نـب  دـمحم  شردـپ  زا  دـمحم ، نـب  رفعج  قداـص  ترـضح  زا  شمعا 
{ فلؤم }

.52/316 راونالا : راحب  . 194 - 2
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زا اه  نآ  ماما  هک  دـسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  هک : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  هک  ناـنچ 
اه نآ  هب  باوث  زا  هک  يزیچ  نیرت  مک  دـننامب ، تباث  ام  رما  رب  نامز  نآ  رد  هک  یناسک  نآ  لاح  هب  اشوخ  .دوش  یم  بیاغ  ناـشرظن 

بیغ دیدروآ و  نامیا  نم  ّرـس  هب  نم  نازینک  ناگدنب و  يا  دیامرف : یم  دنک و  یم  ادن  ار  نانآ  هلالج  ّلج  دنوادخ  هک  نیا  دسر  یم 
مریذپ و یم  امش  زا  دیتسه ، نم  نازینک  ناگدنب و  ّقح ، هب  امش  هک  نم  زا  باوث  یکین و  هب  ار  امش  داب  تراشب  سپ  دیتشاد ، رواب  ارم 

رگا منک ، یم  عفد  ناشیا  زا  ار  الب  و  مناسر ، یم  مناگدنب  هب  ناراب  امش  ببـس  هب  و  مزرمآ ، یم  ار  ناتناهانگ  و  منک ، یم  وفع  ار  امش 
(1) .مدرک یم  لزان  نانآ  رب  ار  دوخ  باذع  دیدوبن  امش 

ذ»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  تبیغ و  رد  نانمؤم  زا  نانمشد  ّبذ   - 1

ترـضح نآ  ياعد  هب  ترـضح  نآ  تبیغ  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  روهظ  تبیغ و  رد  ناـنمؤم  زا  نانمـشد   (2) ّبذ  - 1
و دیدرگ ، نایب  نانمـشد  اب  ترـضح  نآ  گنج  داهج و  ثحب  رد  هک  راوگرزب  نآ  روضح  رد  اّما  .تشذگ و  هک  نانچ  دوب ، دـهاوخ 

.هَّللا ءاش  نا  .دش  دهاوخ  نایب  هطبار  نی  رد ا  یبلاطم  شتیافک  اب  تسد  هب  نانمشد  ّتلذ  وا و  ریشمش  هب  نیرفاک  نتشک  لتق و  زا  زین 

ص:106

.1/330 نیدلا : لامک  . 195 - 1
{ مجرتم  } .دشاب یم  ریثأت  زا  يریگولج  ندنادرگزاب و  ینعم  هب  عفد ، و  تسا ، ندنار  ندرک و  رود  ینعم  هب  ّبذ ، . 196 - 2
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روهظ زا  دعب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  نانمشد  تّلذ   - 2

، دنک یم  هضرع  یبصان  ره  رب  ار  نامیا  دزیخاپب ، مئاق  هاگره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
هّمذ لها  هزورما  هک  نانچ  دـهدب ؛ هیزج  دـیاب  اـی  دـنز ، یم  ار  شندرگ  هنرگ  و  چـیه ) هک   ) تفریذـپ ار  نآ  یقیقح  روط  هب  رگا  سپ 

(1) .دنار یم  گرزب  ياهرهش  يوس  هب  اهرهش  زا  ار  اه  نآ  ددنب و  یم  رمک  رب  نایمه  دنهد و  یم  هیزج 

.تشذگ درک ، یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  فلا »  » فرح رد  میوگ : یم 

نآ زا  مادک  ره  تسا ، یتلود  ار  لطاب  یتلود و  ار  ّقح  دومرف : تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  رد  و 
(2) .تسا راوخ  لیلذ و  يرگید  تلود  رد  اه 

نانآ ّتلذ  (3) ؛ َنوُدَعُوی » اُوناک  يِذَّلا  ُمْوَیلا  َِکلذ  ٌهَّلِذ  ْمُهُقَهَْرت   » هیآ هرابرد  هک  تسا  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  راحب  رد  و 
(4) .مالسلا هیلع  مئاق  جورخ  زور  ینعی  دومرف : .دنداد  یم  هدعو  نانآ  هب  [ قح نالوسر   ] هک تسا  يزور  نامه  نیا  دریگ ، ارف  ار 

هک یتسار  هب  سپ  (5) ؛ ًاْکنَض » ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف   » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریـسفت  رد  و 
تیادف تشاد : هضرع  راّمع  نب  هیواعم  .تسا  نایبصان  يارب  ادخ  هب  مسق  عضو ، نیا  دومرف : هک  هدمآ  .تشاد  دـهاوخ  یگنت  تشیعم 

 - تخس عضو  دومرف : ترضح  .دنا  هدرم  ات  هدرب ، رس  هب  تعـسو  تیافک و  رد  هک  میا  هدید  ار  اه  نآ  ینالوط  زارد و  راگزور  موش !
(6) .دروخ دنهاوخ  هرذع  هک  دوب  دهاوخ  تعجر  رد  اه  نآ  يارب  ادخ -  هب  مسق 

ص:107

.8/227 یفاک : هضور  . 197 - 1
.319 ینامعن : تبیغ  . 198 - 2

هیآ 44. جراعم ، هروس  . 199 - 3
.51/61 راونالا : راحب  . 200 - 4
هیآ 134. هط ، هروس  . 201 - 5
.424 یمقلا : ریسفت  . 202 - 6
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ر»  » فرح

ادخ هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  نیطبار   - 1

.دمآ دهاوخ  ادخ  تساوخ  هب  یبسانم  بلاطم  ادخ » هار  رد  هطبارم   » ناونع تحت  میم  فرح  رد 

مالسلا هیلع  بانج  نآ  تلود  رد  روهظ و  هب  قیالخ  یتحار   - 2

[ ياه شور   ] همه رب  ار  وا  هک  نیا  اـت  (1) ؛ َنوُکِرْـشُملا » َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  سابع  نبا  زا  راحب  رد 
یقاب يدوهی  هن  هک  یعقوم  ات  دبای  یمن  ققحت  ینعم  نیا  تفگ : هک  هدمآ  دنشاب ، دونشخان  ناکرـشم  هک  دنچره  دنادرگ ، زوریپ  نید 

زا رام ، ناسنا و  ریـش و  واـگ و  گرگ ، دنفـسوگ و  اـت  .دوش  مالـسا  لـخاد  هک  نیا  رگم  یـشیک ، بحاـص  هن  ینارـصن و  هن  دـنامب و 
(2) .دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  ماگنه  عضو  نآ  و  هتفگ ): هک  نیا  ات   ) .دنکن خاروس  ار  نابنا  شوم  و  دنشاب ، نمیا  رگیدکی 

ار شهایگ  نیمز  دننک و  یم  حلص  ناگدنرد  وا  کلم  رد  هدمآ : ترضح  نآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  راحب  رد  زین  و 
(3) .دزیر یم  ورف  ار  شتکرب  نامسآ ، دهد و  یم  نوریب 

داژن گنر  وا  ندب  گنر  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدرم  يدهم  دومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد  و 
مادنا شمادنا  و  تسا ، یبرع 

ص:108

هیآ 33. هبوت ، هروس  . 203 - 1
.51/61 راونالا : راحب  . 204 - 2

.52/280 راونالا : راحب  . 205 - 3
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زا رپ  ار  نیمز  دشخرد ، یم  كانبات  يا  هراتس  دننام  هک  تسه  یلاخ  شتسار  هنوگ  رد  دشاب ، یم  تبالـص ) اب  يوق و   ) لیئارـسا ینب 
دنهاوخ یـضار  وا  تفالخ  رد  اوه  ناگدنرپ  نامـسآ و  نیمز و  نانکاس  دشاب ، هدش  رپ  دادیب  متـس و  زا  هک  نانچ  مه  دنک  یم  لدـع 

(1) .دوب

لاوما دوب و  دنهاوخ  یضار  وا  تموکح  زا  نامسآ  نیمز و  نینکاس  هدمآ : هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
(2) .يواسم روط  هب  ینعی  دومرف : هچ ؟ ینعی  حاحص  دیسرپ : يدرم  .دنک  یم  میسقت  مدرم  نایم  حاحص  روط  هب  ار 

سپ مشخب ، ققحت  نیمز  رد  ار  تماما  ناـمز ، نآ  رد  و  هک … : هدـش  لـقن  سیردا  فحـص  زا  دوعـسلا  دعـس  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
نایم رد  نایاپراهچ  ناروناج و  هاگ  نآ  دسرتن ، زیچ  چیه  زا  نارادـناج )  ) زا زیچ  چـیه  دـشاب و  هتـشادن  ررـض  يرگید  زیچ  هب  يزیچ 

زا ار  تاکرب  و  میاـمن ، رثا  یب  ار  اـه  نآ  ّمس  مریگب و  ار  ناروناـج  زا  راد  شین  ره  شین  دـنناسرن ، یتیذا  رگیدـکی  هب  دنـشاب و  مدرم 
تفأر و دهد و  نورب  ار  اهرطع  عاونا  هدروآرب ، ار  شیاه  هویم  مامت  دبای و  تهزن  شیابیز  ناهایگ  اب  نیمز  مرآرب و  نیمز  نامـسآ و 

(3) .مزاس رارقرب  اه  نآ  نایم  رد  ار  ینابرهم  تمحر و 

نیمز دزیر و  یم  ورف  ار  شناراـب  نامـسآ  دزیخاـپب ، اـم  مئاـق  رگا  دوـمرف : هـک  هدـش  تـیاور  مالــسلا  هـیلع  یلع  نینمؤـملا  ریما  زا  و 
اه هنیک  و  دهد ، یم  نوریب  ار  شناهایگ 
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هار نز ، کی  هک  يّدـح  هب  ات  دـنوش  یم  راگزاس  مه  اب  مئاهب  ناگدـنرد و  و  ددرگ ، یم  لیاز  ناگدـنب  ياـه  لد  زا  اـه  ترودـک  و 
چیه دراد و  رـس  رب  ار  [ دوخ لیبنز  ای   ] دوخ ياه  تنیز  دراذـگن و  اپ  هایگ  هزبس و  رب  زج  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  یط  ار  ماـش  قارع و 

(1) .دزادنا یمن  تشحو  هب  ار  وا  يا  هدنرد 

.تشذگ دراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  فلا »  » فرح رد 

ز»  » فرح

ادخ نید  هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمحز   - 1

هک رگید  روما  زین  و  دیآ ، یم  تسد  هب  ینعم  نیا  تشذگ ، نیرفاک  نانمـشد و  اب  ترـضح  نآ  گنج  داهج و  هرابرد  هک  یبلاطم  زا 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  اه  نیا  ریغ  نیرفاک و  لتق  و  ترضح ، نآ  ربص  باب  رد  دنک ، تلالد  ینعم  نیا  رب 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  دهز   - 2

، مدوب مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  رونم  رـضحم  رد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  نامثع  نب  داّمح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاک  رد 
یم ربز  نشخ و  ساـبل  مالـسلا  اـمهیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هک  يا  هدرک  داـی  هَّللا ! کحلـصأ  : » تـشاد هـضرع  باـنج  نآ  هـب  يدرم 
یبا نب  یلع  دومرف : منیب ؟ یم  وت  رب  رد  وـن  ساـبل  هک  نآ  لاـح  و  اـه …  نیا  لاـثما  درک و  یم  نت  هب  یمهرد  راـهچ  ساـبل  دیـشوپ ،

سابل روط  نآ  ینامز  رد  مالسلا  امهیلع  بلاط 
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نیرتهب سپ  .دوش  یم  امن  تشگنا  دوش  هدیشوپ  سابل  نآ  لثم  زورما  رگا  یلو  دوبن ، مدرم  راکنا  دروم  امن و  تشگنا  هک  دیشوپ  یم 
ار مالـسلا  هیلع  یلع  ياه  سابل  دزیخاپب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ام  مئاق  یتقو  هک  نیا  رگم  تسا  نامز  نامه  سابل  نامز  ره  ساـبل 

(1) .دریگ یم  شیپ  ار  وا  شور  دنک و  یم  ربرد 

ربخ ایآ  هک : تسا  هدومرف  یلدج  هَّللا  دبعوبا  هب  هک  یترابع  رد  دشاب ، نیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  روظنم  دیاش  میوگ : یم 
.نم دومرف : دز و  دوخ  هنیس  هب  تسد  ترضح  نآ  سپ  يرآ ! تشاد : هضرع  يدهم ؟ نیع  فنأ و  هب  ار  وت  مهدن 

يدهم فنا  ترضح  نآ  سپ  .دشاب  یش ء  دوخ  لثم  هک  تسا  نآ  ینعم  هب  نیع  و  تسا ، روما  رد  اقآ  دّیـس و  ینعم  هب  فنأ  هک  اریز 
یگژیو تایصوصخ و  ریاس  تعاجش و  هویش و  تدابع و  دهز و  رد  تسوا  دوخ  راگنا  وا ، نیع  شلاعفا و  رد  وا  يادتقم  ینعی  تسا 

هک يزیچ  هب  ًالثم  .دراد  هار  زین  یلومعم  ياهوگتفگ  تارواحم و  رد  هک  تسا  فراعتم  عیاـش و  لامعتـسا  نیا  .ترـضح و  نآ  ياـه 
دـشاب يدتقم  دّیـس و  ینعم  هب  برع  تغل  رد  فنا  هک  نیا  اّما  .تسا و  نآ  نیع  نیا  دـنیوگ : یم  دراد ، رگید  زیچ  هب  یلماک  تهابش 

نانآ ریغ  ناگ  هلابند  دنتـسه و  ادتقم  فنا و  هک  یموق  ْمُهُْریَغ ؛» …  ُبانْذَألاَو  ُْفنَألا  ُمُه  ٌمْوَق  : » هتفگ هک  دراد  دهاش  رعاش  هتفگ  رد 
.دنشاب یم 

تنابرق متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  هب  يزور  تفگ : هک  هدـش  تیاور  سینخ  نب  یّلعم  زا  زین  باتک  نامه  رد  و 
( سابعلا ینب  ینعی   ) نالف لآ  موش ،

ص:111

.1/411 یفاک : . 210 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 128 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
http://www.ghaemiyeh.com


تمعن رد  امـش  اب  مه  اـم  دوب  امـش  تسد  تساـیر  رگا  متفگ : دوخ  اـب  سپ  دنتـسه ، نآ  رد  هک  ییاـه  تمعن  نآ  مدروآ و  داـی  هب  ار 
اه بش  يرادیب  زج  دوب ، ام  تسد  رد  روما  مامز  رگا  هک  دنوادخ  هب  مسق  یلعم ! يا  تاهیه  دومرف : .میتشاد  یبوخ  یگدـنز  میدوب و 

، دش رانکرب  ام  زا  رما  نیا  سپ  .دوبن  يرگید  زیچ  ندروخ ، تخـس  ياذغ  ندیـشوپ و  ربز  هماج  اهزور و  تیلاعف  راذگ و  تشگ و  و 
؟(1) دهد رارق  تمعن  ار  یّقح  ندرب  لاعتم  دنوادخ  هک  يا  هدید  زگره  دروم  نیا  زج  ایآ 

مئاق جورخ  يارب  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  رـصنوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  زا  راحب  رد  و 
ریشمش و اب  زج  وا  جورخ ]  ] .تسین راد  سوبس  وج  زا  ریغ  شیاذغ  ربز و  زج  شسابل  مسق  ادخ  هب  دینک ؟ یم  هلجع  ارچ  مالـسلا  هیلع 

(2) .دوب دهاوخن  ریشمش  هیاس  رد  گرم 

يوار .ماـگنه  نآ  زا  دـیراد  يرتشیب  یتـحار  هزورما  امـش  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا  باـتک  ناـمه  زا  و 
يوس ره  اه  بسا  رب  راوس  مدرم  .تسین  يزیچ  جنر  قرع و  نوخ و  زج  دزیخاپب  مالسلا  هیلع  مئاق  رگا  دومرف : روطچ ؟ تشاد : هضرع 

(3) .دوب دهاوخ  تخس  شیاذغ  ربز و  مالسلا  هیلع  مئاق  سابل  .تخات  دنهاوخ 

نیسحلا هَّللا  دبع  یبا  ربق  زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ترایز  - 3

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ریاس  و 

هریزج هعقاو  نایب  نمض  راحب  رد  هک  تسا  یبلطم  ینعم  نیا  رب  دهاش 
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: دومرف دهد ؟ یم  ماجنا  جح  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ماما -  ایآ  دیسرپ : هک  يوار  خساپ  رد  نیدلا  سمش  دّیس  هک : هدمآ  ءارضخ 
هلاس ره  وا  يرآ ! روطچ ؟ تسین ، اپرب  شناردپ  وا و  دوجو  هب  زج  ایند  هک  یسک  هب  تبسن  تقو  نآ  تسا ، ماگ  کی  نمؤم  يارب  ایند 

(1) .دنک یم  ترایز  سوط  قارع و  هنیدم و  رد  ار  شناردپ  دروآ و  یم  اجب  جح 

.تسین هدیـشوپ  دـشاب ، هتفای  ینـشور  مالـسا  رون  هب  هک  یـسک  رب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  روبق  راّوز  يارب  اعد  ناـحجر  اـما  و 
نیرئاز يارب  ترـضح  نآ  هک  دراد ، تلـالد  ینعم  نیا  رب  زین  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  بهو  نب  هیواـعم  هک  یتـیاور 
یکین هب  ار  ناشیا  دومن و  تساوخرد  دـنوادخ  هاگرد  زا  لیزج  باوث  نانآ  يارب  و  درک ، اعد  ینالوط  ییاعد  اب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

نیمز رد  هک  یناسک  زا  دـنرتشیب  دـننک ، یم  اعد  بانج  نآ  نیرئاز  يارب  نامـسآ  رد  هک  یناسک  هیواـعم ! يا  دومرف : هاـگ  نآ  .دوتس 
(2) .دنراد اعد  ناشیا  يارب 

.هَّللا ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  متشه  شخب  رد  لماک  روط  هب  ثیدح  نیا  هک  تسا  ینتفگ 

س»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  شور  هریس و   - 1

هفاضا .دوش  یم  مولعم  زین  وا  هویش  تشذگ ، ترضح  نآ  دهز  هرابرد  هچنآ  زا 
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یلصربمغیپ هویش  دنک ، مایق  هاگره  هک : هدمآ  مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راحب  رد  نآ  رب 
(1) .تفرگ دهاوخ  شیپ  ار  هلآو  هیلع  هللا 

.تشذگ تشاد  ینعم  نیا  رب  تلالد  هک  یبلاطم  قح  يوس  هب  ترضح  نآ  توعد  رد  و 

مالـسلا هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  اـطع  نب  هَّللا  دـبع  زا  دوـخ  دنـس  هب  یناـمعن  خیـش  زا  راـحب  رد  نـینچمه 
ناریو ار  دوخ  زا  شیپ  ساسا  دومرف : درک ؟ دهاوخ  لمع  مدرم  نایم  رد  يا  هویـش  هچ  اب  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  مدیـسرپ :

(2) .دنک یم  عورش  ون  زا  ار  مالسا  داد و  ماجنا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هک  روط  نامه  دزاس ، یم 

باتک زا  یضعب  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  تفگ : هک  هدمآ  نیعا  نب  کلملا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  تاجردلا  رئاصب  باتک  رد  و 
نشور و بلطم  ردقچ  مدرک : ضرع  هدش ؟ هتشون  اه  باتک  نیا  هچ  يارب  دومرف : سپـس  داد ، ناشن  نم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ياه 

لمع اه  نیا  هب  هک  تشاد  تسود  درک ، دهاوخ  مایق  يزور  امش  مئاق  هک  تسناد  یم  نوچ  مدرک : ضرع  .وگب  دومرف : .تسا  حضاو 
(3) .یتفگ تسار  دومرف : .دنک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تواخس   - 2

زا ینامعن  خیـش  زا  راحب  رد  زین  .درک و  كرد  ار  بلطم  ناوت  یم  دیآ  یم  اه  ادن  رد  هچنآ  تشذگ و  ترـضح  نآ  قلُخ  رد  هچنآ  زا 
مالسلا هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح 
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دناوتن سک  چیه  و  تسا ، رو  هطوغ  دوخ  نوخ  رد  نادرگ و  يور  امـش  زا  امـش  نید  نیا  هک  منیب  یم  ایوگ  دومرف : هک  هدـش  تیاور 
عون ود  هام  ره  درک و  دهاوخ  ششخب  امـش  رب  راب  ود  لاس  ره  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  يدرم  رگم  دنادرگزاب  امـش  هب  ار  نآ 
يور زا  دـشاب و  هتـسشن  شدوخ  هناخ  رد  نز  هک  يّدـح  هب  دوش  یم  اطع  تمکح  امـش  هب  وا  ناـمز  رد  .داد  دـهاوخ  امـش  هب  يزور 

.دیامن مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  ّتنس  ادخ و  باتک 

هب ددرگ و  یم  عمج  بانج  نآ  دزن  نیمز  نطاب  رهاظ و  زا  ایند  لاوما  مامت  هدمآ : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
دیتخیر و قحان  هب  ياه  نوخ  دیدرک و  عطق  ار  نات  يدنواشیوخ  نآ  رطاخ  هب  امـش  هک  تسا  يزیچ  نیا  دییایب  دوش : یم  هتفگ  مدرم 

.دیدش بکترم  اه  مارح  نآ  ندروآ  تسد  هب  هار  رد 

(1) .دشاب هدیشخبن  نینچ  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دشخب  یم  اه  نآ  هب  یتورث  ترضح  نآ  سپ 

نم هب  دیوگ : یم  دـیآ و  یم  يدـهم  دزن  يدرم  دومرف : هک  تسا  لوقنم  هّماع  قیرط  زا  یتیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  و 
(2) .دنک یم  رپ  ار  شسابل  دیامن ، لمح  دناوتب  صخش  نآ  هک  يرادقم  هب  سپ  .يامرف  ییاطع 

يا دـیوگ : یم  دزیخ و  یمرب  یـصخش  هک  تسا  هتـشابنا  ماـگنه  نآ  رد  اـه  لوپ  هک : هدـمآ  اـه  نآ  قـیرط  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
(3) .ریگرب دیامرف : یم  .هدب  يزیچ  نم  هب  يدهم !

ص:115
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اه و لوپ  هدمآ : يردخ  دیعـسوبا  ثیدح  رد  هک  تسا  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  اه  نآ  قیرط  زا  مارملا  هیاغ  رد  و 
یم وا  هب  دنک ، لمح  دـناوتب  هک  ردـق  نآ  دراد ، یتساوخرد  دـیآ و  یم  وا  دزن  هب  هک  یـسک  .دوب  دـهاوخ  هتـشابنا  زور  نآ  رد  لاوما 

(1) .دهد

هک دوب  دهاوخ  يا  هفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدمآ  هریرهوبا  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
(2) .دنک یم  ششخب  هرامش  یب 

: دنا هتفگ  شوخ  هچ  یلاعت و  هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  نیا  اب  بسانم  یبلاطم  بانج  نآ  مرک  ثحب  رد  میوگ : یم 

ًالِْزنَم َکِّفَک  َطْسَو  ُمِراکَملا  ِتََنب 

ٌحابُم ِمانَِألل  َِکلام  ُعیِمَجَف 

اَهباْوبَأ ْتَلَْفقَأ  ُمِراکَملا  اَذِإَو 

ٌحاتْفِم اِهْلفُِقل  َْتنَأَف  ًامْوَی 

.تسا حابم  مدرم  يارب  وت  لام  همه  ییوگ ] ، ] دنا هتفرگ  لزنم  تتسد  فک  نایم  قالخا  مراکم 

.یتسه دیلک  اهلفق  نآ  يارب  وت  سپ  دنک ، لفق  ار  دوخ  ياهرد  مراکم  يزور  رگا  و 

: هتفگ يرگید  و 

ُهَْتیَتَأ یِحاوَّنلا    ّ ِيَأ ْنِم  ُرْحَبلا  َوُه 

ُهلِحاس ُِّربلاَو  ُفوُْرعَملا  ُُهتَُّجلَو 

ُهَّنَأ َْول  یّتَح    ّ ِفَکلا َطَْسب  َدَّوَعَت 

ُهِلمانَأ ُهْعُِطت  َْمل  ًاضابِْقنا  َدارَأ 

ِهِسْفَن َْریَغ  ِهِّفَک  ِیف  ْنُکَی  َْمل  ْوَلَف 

ُهِلئاس َهَّللا  ِقَّتَْیلَف  اِهب  َداَجل 

.تسا ناسحا  شا  هنارک  یکین و  شجاوما  و  ییآ ، وا  يوس  هب  یهاوخ ] هک   ] فرط ره  زا  تسا  ایرد  وا 
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.دننک یمن  يرای  شناتشگنا  ددنبب  ار  دوخ  تسد  دهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  هدرک ، تداع  ندوب  تسد  هداشگ  هب 

اورپ و   ] دسرتب ادخ  زا  دیاب  شا  هدننک  تساوخرد  سپ  دیـشخب ، دهاوخ  ار  نامه  دشابن ، شناور  زج  يزیچ  شَفَک  رد  هنیآره  رگا  و 
[. دهاوخن وا  زا  يزیچ  ره  هک  دنک 

: تسا هدورس  رعش  نیا  نیمضت  هب  دهد -  رارق  وفع  دروم  ار  وا  دنوادخ  هک  باتک -  نیا  هدنراگن  و 

اهَزاح َمِراکَملا  َقَلَخ  يِذَّلا  َّنِإ 

ِِمئاقلا ِمامِِإلل  َمَدآ  ِتاذ  ِیف 

.دروآ مهارف  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما  يارب  مالسلا  هیلع  مدآ  تاذ  رد  ار  اه  نآ  همه  دیرفآ ، ار  اه  یکین  هک  نآ  انامه 

ش»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تعاجش   - 1

نیا تشاد ، میهاوخ  نایب  نیرفاک  لتق  ترضح و  نآ  ملع  ياه  ثحب  رد  زین  و  میدروآ ، بانج  نآ  داهج  گنج و  ثحب  رد  هچنآ  زا 
.ددرگ یم  حضاو  زین  بلطم 

 - یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ام -  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تعافش   - 2

نم دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  دوـمرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  هّماـع  قـیرط  زا  مارملا  هیاـغ  رد 
و هدنهد ، نامرف  نیـسح  و  هدننک ، تیامح  نسح  یتسه و  یقاس  یلع ! يا  وت  متـسه و  رثوک ]  ] ضوح هب  امـش  هدـنناسر ] و   ] هدـنروآ

نب رفعج  و  هدنهد ، رشن  یلع  نب  دمحم  و  هدننک ، میسقت  نیسحلا  نب  یلع 
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و نینمؤم ، شخب  تنیز  یسوم  نب  یلع  و  ناقفانم ، هدنرادزاب  ناضغبم و  نابحم و  هدنرامش  رفعج  نب  یـسوم  و  هدننک ، جیـسب  دمحم 
جیوزت شنایعیـش و  رونخـس  بیطخ و  دمحم  نب  یلع  و  ناشتاجرد ، ناشیاه و  هاگلزنم  هب  تشهب  لها  هدنروآ  دورف  یلع  نب  دـمحم 

اه نآ  هدننک  تعافش  يدهم  و  دنریگ ، یم  ینـشور  نآ  زا  هک  تسا  تشهب  لها  غارچ  یلع  نب  نسح  و  نیعلا ، روح  اب  اه  نآ  هدننک 
(1) .دشاب یضار  وا  هب  دهاوخب و  ار  وا  تعافش  هک  یسک  هب  زج  ار  تعافش  دهد  یمن  هزاجا  دنوادخ  هک  يزور  تمایق ، زور  تسا 

مالسلا مهیلع  اه  نآ  همه  هک  نیا  اب  هدش -  هداد  صاصتخا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  ام  يالوم  هب  تعافش  هک  نیا  ّرس  میوگ : یم 
سپ  » .ددرگ یمن  دنشاب  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  رکنم  هک  یناسک  لماش  ناشیا  تعافش  هک : تسا  نیا  دنتسه -  عیفـش  تمایق  زور 

دقتعم مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  تماما  هب  هک  دنچره   (2) یمیمص » زوسلد و  تسود  هن  تسه و  يا  هدننک  تعافش  هن  اه  نآ  يارب 
تماما هب  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  یثیدح  رد  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .دنـشاب 
داقتعا رارقا و  ناربمغیپ  همه  هب  هک  تسا  نآ  دننام  دیامن ، راکنا  ارم  نادـنزرف  زا  يدـهم  یلو  دـشاب  هتـشاد  رارقا  منادـنزرف  ناردـپ و 

(3) .دنک راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  دشاب و  هتشاد 

.تسا سب  تربع  تریصب و  لها  يارب  میا  هدروآ  هچ  نآ  هک  تسه  زین  يرگید  تایاور  نومضم  نیمه  هب 

ص:118

.692 مارملا : هیاغ  . 224 - 1
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ام يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تداهش   - 3

، لاح تسا  هنوگچ  سپ  (1) ؛ ًادیِهَش » ِءالُؤه  یلَع  َِکب  اْنئِجَو  ٍدیِهَِـشب  ٍهَّمُأ    ّ ِلُک ْنِم  اْنئِج  اذِإ  َْفیَکَف  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  یفاک  رد 
هک تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  .میروآ  هاوگ  ناـشیارب  ار  وـت  میرآ و  یهاوـگ  يا  هفیاـط  ره  زا  هک  هاـگ  نآ 

تـسا و رظاـن  دـهاش و  تـما  نـیا  رب  اـم  زا  یماـما  ینرق  ره  رد  هدـش ، لزاـن  هـلآو  هـیلع  هللا  یلـصدمحم  تـما  هراـبرد  اـهنت  دوـمرف :
(2) .تسا ام  رب  هاوگ  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم 

شقیدـصت تمایق  زور  دـنک  قیدـصت  ار  اـم  هک  نآ  ره  سپ  میتسه ، مدرم  رب  نادـهاش  اـم  دومرف : تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
(3) .مییامن شبیذکت  تمایق  زور  دنک  بیذکت  ار  ام  هک  نآ  ره  مییامن و 

یتّما ار  امش  هک  تسا  نینچ  و  (4) ؛ ًاطَسَو » ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو  : » هیآ هرابرد  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  و 
.میداد رارق  هنایم 

(5) .وا نیمز  رد  یهلا  ياه  تّجح  وا و  قلخ  رب  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  ناهاوگ  مییام  میتسه و  هنایم  تّما  ام  دندومرف :

نادهاش دومن و  موصعم  ار  ام  دینادرگ و  هزیکاپ  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
هن میوش و  ادـج  نآ  زا  اـم  هن  هک  درک  اـم  هارمه  ار  نآرق  نآرق و  هارمه  ار  اـم  تخاـس و  نیمز  رد  دوخ  تّجح  داد و  رارق  شقلخ  رب 

(6) .ددرگ ادج  ام  زا  نآ 

ص:119
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تفارش   - 4

؟ تسا هدش  دلوتم  مالسلا  هیلع  مئاق  ایآ  دش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  هک  هدروآ  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  راحب  رد 
(1) .مدومن یم  شا  یهارمه  یگدنز  لوط  رد  مدرک  یم  كرد  ار  وا  نامز  رگا  هتبلا  ریخ ، دومرف :

ياج هب  هدرکان -  يادـخ  ادابم -  ات  وش  تیبرت  بیدأت  نیا  اب  نک و  لّمأت  ّتقد و  شیاـمرف  نیا  رد  دـنمدرخ  هدـنناوخ  يا  میوگ : یم 
ینک و تیذا  دننام  ریـشمش  ياهراتفگ  دنـسپان و  ياهرادرک  اب  ار  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  یگدـنز ، لوط  رد  یهارمه  تمدـخ و 

.یهد رازآ 

ص»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ربص  - 1

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  فصو  رد  هدش ، تیاور  یفلتخم  قرط  هب  نآ  ریغ  نیدلا و  لامک  رد  هک  حول  ثیدح  رد 
هنیمز نیا  رد  یبلاطم  ترـضح  نآ  يالب  ثحب  رد  تسوا و  دوجو  رد  بویا ، ربص  و  یـسیع ، یگدنـشخرد  و  یـسوم ، لامک  هدـمآ :

: دنا هتفگ  شوخ  هچ  تشذگ و 

ُهَّلَقَأ ََّثب  ُبوُقْعَی  ام  ِینْزُحَف 

ِیتَِّیَلب ُضَْعب  َبوُّیَأ  الَب  ُّلُکَو 

.تسا نم  يالتبا  زا  یتمسق  بویا  يالب  همه  و  تشادن ، بوقعی  ار  شرادقم  نیرت  مک  مراد  نم  هک  یهودنا 

بجوم نآ  ندش  ینالوط  هدش و  عمج  ترضح  نآ  رب  الب  عاونا  هک  اریز 

ص:120

.51/148 راونالا : راحب  . 233 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 138 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
http://www.ghaemiyeh.com


نآ نوخرپ  لد  يارب  هک  داب  امش  رب  سپ  .دوش  یم  نشور  ناتیارب  بلطم  تقیقح  دیشیدنیب ، یتعاس  .دشاب  یم  التبا  تبیصم و  تّدش 
.دیهاوخب لاعتم  دنوادخ  زا  ار  شجرف  دینک و  اعد  ترضح 

ض»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ینامهم )  ) تفایض  - 1

زج ماش  راهان و  هک  دوب  نانچ  وا  دندوب ، هداد  هینک  نافیضلاوبا  ار  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  هدرک  لقن  ءایبنالا  صصق  زا  مالـسلاراد  رد 
تمایق زور  ات  وا  تفایـض  و  دبایب ، ینامهم  ات  تفر  یم  هار  رتشیب  ای  گنـسرف و  ود  ای  گنـسرف  کی  اسب  هچ  و  دروخ ، یمن  نامهم  اب 

یم ینشور  یکرابم  تخرد  زا  (1) ؛ ٍهَکَرابُم » ٍهَرَجَـش  ْنِم  ُدَقُوی  : » دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  هک  يا  هکرابم  هرجـش  نیمه  تسا و  اپرب 
.دبای

، تسا اپرب  تمایق  زور  ات  ماما  ربمغیپ و  دوجو  هب  هک   (2) تسا اه  ّتنس  مولع و  هلیسو  هب  تفایض  ینامهم ، تفایـض و  نیا  میوگ : یم 
هانپ رد  وت و  نامهم  زور  نیا  رد  میاقآ  يا  نم  و  َكُراجَو ؛» َکُْفیَـض  ِهِیف  َيالْوَم  ای  اَنَأَو  : » میناوخ یم  نینچ  هعمج  زور  تراـیز  رد  و 

.متسه وت 

رد هللا  همحر  سوواط  نب  دّیس  .تشذگ  دوب  ینعم  نیا  بسانم  هچنآ  موس  شخب  رد  و 

ص:121

هیآ 35. رون ، هروس  . 234 - 1
{ مجرتم  } .تسا ترضح  نآ  دوجو  ضیف  هب  دسر  یم  ام  هب  هچره  هک  دشاب  يونعم  تفایض  مه  يّدام و  تفایض  مه  دیاش  . 235 - 2
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: هتفگ عوبسالا  لامج 

ِیباکِر ْتَهَجَّتا  اَم  ُْثیَح  َُکلیَِزن 

ِدالِبلا َنِم  ُْتنُک  ُْثیَح  َکُْفیَضَو 

وت ناـمهم  مشاـب ، اهرهـش  زا  هک  اـجک  ره  رد  و  موـش ، یم  دراو  وـت  رب  دوـش ، ناور  هک  يوـس  ره  هب  ما  هلحار  میآ و  دورف  هک  اـجره 
.متسه

: هدـمآ یـسربط  تاکـشم  زا  لقن  هب  مالـسلاراد  باتک  رد  .مروایب  تسین  ام  ثحب  اـب  تبـسانم  یب  هک  یثیدـح  مراد  شوخ  اـجنیا  رد 
: دومرف دراد ؟ هیرق  کی  رازه و  راهچ  فلدوبا  هک  تسا  هنوگچ  تشاد : هضرع  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  يدرم 

نآ هب  زین  دوب -  هناد  کـی  رازه و  راـهچ  نآ  ياـهامرخ  دادـعت  هک  اـمرخ -  یگرزب  فرظ  وا  دـش ، ناـمهم  وا  دزن  نمؤم  کـی  یبش 
(1) .دومرف اطع  وا  هب  هیرق  کی  امرخ  هناد  ره  هب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دیشخب ، نامهم 

ط»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هلیسو  هب  متس  زا  نیمز  تراهط   - 1

رازه هدراهچ  ار ، رون  هدراهچ  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  نیدـلا  لاـمک  رد 
، دّمحم دومرف : دننایک ؟ رون  هدراهچ  نیا  هَّللا ! لوسر  نبای  دش : ضرع  .دنتـسه  ام  حاورا  اه  نآ  هک  دـیرفآ  قلخ  تقلخ  زا  شیپ  لاس 

لاّجد هاگ  نآ  دزیخ ، یم  اپب  تبیغ  زا  سپ  هک  تسا  مئاق  اه  نآ  نیرخآ  نیسح و  نادنزرف  زا  ناماما  و  نیـسح ، نسح ، همطاف ، یلع ،
(2) .دنک یم  كاپ  یملظ  متس و  هنوگ  ره  زا  ار  نیمز  دشک و  یم  ار 

ص:122

.3/427 مالسلاراد : . 236 - 1
.2/335 نیدلا : لامک  . 237 - 2
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اه نآ  نوخ  بلط  نینمؤم و  مالسلا و  مهیلع  همئا  قوقح  بلط   - 2

دنوادـخ ًامتح  میوش و  یم  هتـشک  مدـنزرف  ود  نیا  نم و  هّتبلا  هک  ادـخ  هب  مسق  دومرف : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  راحب  رد 
لها ات  دوش  یم  بیاغ  مدرم  رظن  زا  وا  هتبلا  دنک ، یم  هبلاطم  ار  ام  ياه  نوخ  هک  دزیگنا  یمرب  نامزلا  رخآ  رد  ار  منادـنزرف  زا  يدرم 

(1) .تسین يزاین  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  رد  ار  يادخ  دنیوگب : نالهاج  هک  يروط  هب  دنوش ، ادج  نانآ  زا  تلالض 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  دنک  تلالد  نآ  رب  هک  یبلاطم  زین  ًادعب  تشذگ ، ینعم  نیا  بسانم  فلا »  » فرح رد  میوگ : یم 

ظ»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  ّقح  روهظ   - 1

.دوش یم  مولعم  زین  بلطم  نیا  میدروآ  مالسا  يانب  دیدجت  نیرفاک و  لتق  بانج و  نآ  هلیسو  هب  نیمز  تایح  رد  هک  یبلاطم  زا 

نیدناعم رب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزوریپ  رفظ و   - 2

دنوادخ هاگره  هک  تسه  یفخم  زوریپ  ماما  ام  زا  هک  یتسرد  هب  دومرف : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد 
یلاعت كرابت و  يادخ -  رما  هب  ددرگ و  رهاظ  سپ  دوش  یم  دراو  يا  هتکن  شلد  رد  دزاس ، راکـشآ  ار  شرما  دـهاوخب  ّلجوّزع -  - 

(2) .دیامن مایق  - 

ص:123

.2/112 راونالا : راحب  . 238 - 1
.1/343 یفاک : . 239 - 2
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نیا کیدزن  یتلهم  ات  ارچ  (1) ؛ ٍبیِرَق » ٍلَجَأ  یلِإ  انَتْرَّخَأ  الَْول  : » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  هّجحملا  رد  و 
(2) .تسوا اب  يزوریپ  ترصن و  هک  مئاق  روهظ  نامز  ات  دومرف : هک  هدمآ  .یتخادنین  ریخأت  هب  ار  رما 

.دمآ دهاوخ  دنک  تلالد  ینعم  نیا  رب  هچنآ  ترضح  نآ  ملع  ثحب  رد  و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رب  نانمشد  ملظ   - 3

و (3) ؛ ِهِْملُظ » َدَْعب  َرَصَْتنا  ِنََملَو  : » هفیرش هیآ  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  شریـسفت  رد  میهاربا  نب  یلع 
دنیاهنآ هک  اریز  بانج ، نآ  باحـصا  مئاق و  ینعی : تسا ، هدرک  تیاور  .دـنک  ییوج  ماـقتنا  هتفر  وا  رب  هک  یملظ  زا  سپ  هک  نآ  ره 

وا و نایبصان - ، ناگدـننک و  بیذـکت  هیما و  ینب  زا  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  و  تسین ، ناشیا  هیلع  یهار  چـیه  هک  یناسک 
(4) .تفرگ دنهاوخ  ماقتنا  شباحصا - 

(5) .تسا هدروآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  قیرط  هب  دوخ  دنس  هب  سابعلا  نب  دمحم  زا  ار  ربخ  نیمه  هّجحملا  باتک  رد  و 

یلَع َهَّللا  َّنِا  اوُِملُظ َو  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُأ   » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 
دنتسه و عقاو  متـس  دروم  هک  نوچ  تسا  هدش  اطع  داهج  نذا  دنا ، هتفرگ  رارق  گنج  ضرعم  رد  هک  یناسک  هب  (6) ؛ ٌریِدََقل » ْمِهِرْصَن 

هرابرد هیآ  نیا  دنیوگ : یم  هّماع  دومرف : هک  هدروآ  .تسا  اناوت  ناش  يرای  رب  دنوادخ 

ص:124

هیآ 77. ءاسن ، هروس  . 240 - 1
.60 هّجحملا : . 241 - 2

هیآ 41. يروش ، هروس  . 242 - 3
.604 یمقلا : ریسفت  . 243 - 4

.196 هّجحملا : . 244 - 5
هیآ 39. جح ، هروس  . 245 - 6
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هیلع مئاق  وا  هک  نآ  لاح  و  دـندرک ، نوریب  هکم  زا  ار  ترـضح  نآ  شیرق  راّـفک  هک  یماـگنه  دـش  لزاـن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
نوخ يایلوا  ام  هک : وا  شیامرف  [ ینعم  ] تسا نیا  و  دیامن ، یهاوخنوخ  مالسلا  هیلع  نیـسح  يارب  دنک  جورخ  نوچ  هک  تسا  مالـسلا 

(1) .میتسه هید  نابلاط  و 

وا باحصا  مالسلا و  هیلع  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ناهربلا  رد  زین  ینارحب  دّیـس  موحرم 
(2) .تسا

دنک یم  روهظ  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  مئاق  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  زا  راحب  هّجحملا و  ياه  باتک  رد  و 
امـش و  دیوگ : یم  هک  اجنآ  ات  دنک …  یم  ادن  دشاب ، هدش  نآ  هب  هدـنهانپ  هک  یلاح  رد  دـنز و  یم  هیکت  تشپ  هب  مارحلا  هَّللا  تیب  هب 
مهد یم  دنگوس  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  اب  يدنواشیوخ  تبارق و  ّقح  هک  نم  ّقح  وا و  لوسر  ّقح  هب  ادخ و  ّقح  هب  ار 

زا دندومن و  متـس  ام  هب  میدش و  هدیناسرت  ام  هک  اریز  دـیزاس ، رود  ام  زا  دـنیامن  متـس  ام  هب  هک  ار  یناسک  و  دـینک ، کمک  ار  ام  هک 
(3) .میا هتفرگ  رارق  یشکرس  دروم  میدش و  ردبرد  نامنادنزرف  رهش و 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  ترضح  نآ  ياهادن  رد  ربخ  نیا  مامت 

یلاح رد  دیآ ، یم  شیپ  مالسلا  هیلع  مئاق  دومرف : هک  هدمآ  هعوفرم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  راحب ، رد  و 
دنک یم  جورخ  هفوک  زا  بانج  نآ  هیلع  ینایفس  شترا  هاگ  نآ  دسر ، یم  فجن  هب  دنتسه  يو  اب  مدرم  ترضح و  نآ  باحـصا  هک 

هبلاطم ار  شّقح  توعد و  ار  اه  نآ  سپ  تسا ، هبنشراهچ  زور  نآ  و 

ص:125

.3/93 یمقلا : ریسفت  . 246 - 1
.3/93 ناهربلا : ریسفت  . 247 - 2

.52/238 راونالا : راحب  . 248 - 3
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دارفا نیرت  کیدزن  نم  دراد  هّجاحم  نم  اب  ادخ  هرابرد  هک  نآ  ره  دیوگ : یم  تسا و  مولظم  هک  دنک  یم  مالعا  نانآ  هب  دیامن و  یم 
(1) .متسه ادخ  هب 

تسا نم  نادنزرف  زا  لسن  نیمهن  تّما  نیا  مئاق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  رد  و 
(2) .ددرگ یم  میسقت  شثاریم  دشاب  هدنز  هک  یلاح  رد  هک  تسوا  مه  تبیغ و  بحاص  تسوا  و 

رفعج منیب  یم  ایوگ  دومرف : هدـمآ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  یلباک  دـلاخوبا  ثیدـح  نمـض  باتک  ناـمه  رد  و 
هب لهج  يور  زا  دیامن ، راداو  شردپ  مرح  تسرپرـس  ادخ و  ظفح  رد  بیاغ  هَّللا و  ّیلو  رما  شیتفت  رب  ار  شنامز  شکرـس  باّذـک ،

(3) .دریگب دوخ  يارب  ار  نآ  ّقحان  هب  هک  وا  ثرا  رد  عمط  رطاخ  هب  وا ، هب  یسرتسد  تروص  رد  وا  نتشک  رب  صرح  و  وا ، تدالو 

.دمآ دهاوخ  باتک  متشه  شخب  رد  لماک  روط  هب  تیاور  نیا 

مادک ره  داد  روتسد  درک و  راضحا  میدوب -  رفن  هس  هک  ار -  ام  دضتعم ، تفگ : هک  هدش  تیاور  قیـشر  زا  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  و 
هلحم و ام  ياربو  میورب ، هرماـس  هب  هلجع  اـب  رابکبـس  میـشکب و  كدـی  ار  يرگید  میوش و  راوس  یکی  رب  میرادرب ، دوخ  اـب  بسا  ود 

سک ره  دیوش و  هناخ  لخاد  سپ  دید ، دیهاوخ  یهایـس  راکتمدخ  دیدیـسر ، هک  هناخ  نآ  هب  تفگ : داد و  یناشن  ًالماک  ار  يا  هناخ 
دضتعم هک  روط  نامه  و  میدیسر ، هرماس  هب  سپ  .دیروایب  میارب  ار  شرس  دیدید  نآ  رد  ار 

ص:126

.52/387 راونالا : راحب  . 249 - 1
.1/317 نیدلا : لامک  . 250 - 2
.1/320 نیدلا : لامک  . 251 - 3
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؟ تسیک هناخ  نیا  رد  میدیسرپ : وازا  تفاب ، یم  يا  هماج  ریز  دنب  هک  دوب  یهایس  راکتمدخ  نالاد ، ردو  میتفر  هناخ  نآ  هب  دوب  هتفگ 

، میدـش هناخ  دراو  میتشاد  روتـسد  هک  روط  نامه  سپ  دومن ، ییانتعا  یب  درکن و  ام  هب  یتاـفتلا  چـیه  ادـخ  هب  نآ و  بحاـص  تفگ :
هتفای تغارف  نآ  نتخاس  زا  الاح  نیمه  ییوگ  دوب ، هدیدن  یمشچ  نآ  زا  رتهب  هک  تشاد  يا  هدرپ  لباقم  رد  دوب و  هزیکاپ  رایسب  هناخ 

نآ ياـهتنا  رد  و  تسه ، بآ  زا  ییاـیرد  نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  قاـتا  میدـید  میتـشادرب ، ار  هدرپ  دوـبن ، هناـخ  رد  سک  چـیه  .دـنا 
یم زامن  هداتـسیا  دوب ، مدرم  نیرت  هفاـیق  شوخ  زا  هک  يدرم  ریـصح  نآ  يور  .تسا  بآ  يور  مه  نآ  میتسناد  هک  هداـتفا  يریـصح 
ياپ رفن ، هس  ام  زا  یکی  هَّللا ، دبع  نب  دـمحا  ماگنه  نیا  رد  .درکن  ییانتعا  ًالـصا  میتشاد  دوخ  اب  هک  یلیاسو  هب  هن  ام و  هب  هن  دـناوخ ،

دز اپ  تسد و  ردق  نآ  داتفا ، ندز  اپ  تسد و  ندـش و  قرغ  لاح  هب  تفر و  ورف  بآ  رد  هک  دوش  لخاد  قاتا  هب  ات  تشاذـگ  بآ  رد 
ياپ دوش و  قاتا  لخاد  تساوخ  نم ، هارمه  نیمود  رگید  راب  .داتفا  شوهیب  یتعاس  مدومن ، صـالخ  ار  وا  مدرک و  زارد  ار  متـسد  اـت 

دنوادخ هاگرد  هب  متشاد : هضرع  هناخ  بحاص  هب  سپـس  مدنام ، ریحتم  هدز و  تهب  نم  داتفا ، لاح  نامه  هب  زین  وا  تشاذگ ، بآ  رد 
يوس هب  نم  الاح  میآ و  یم  یـسک  هچ  يوس  هب  تسیچ و  تقیقح  متـسناد  یمن  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  مهاوخ ، یم  ترذـعم  وت  زا  و 

.منک یم  هبوت  دنوادخ 

نوریب اجنآ  زا  .داد  تسد  ام  هب  میظع  یتبیه  يور  نیا  زا  دماین ، نوریب  مه  شدوخ  لاح  زا  درکن و  متفگ  هچنآ  هب  یتافتلا  چیه  وا  اّما 
ام راظتنا  رد  دضتعم  .میدش 
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میدیـسر و دادغب ] هب   ] بش لد  رد  .میوش  دراو  وا  رب  يروف  دـنراذگب  میدیـسر  ام  تقو  ره  هک  دوب  هدرک  شرافـس  اه  نابرد  هب  دوب ،
؟ دید ار  امش  یسک  نم  زا  شیپ  ایآ  امـش ! رب  ياو  دز : دایرف  .میدرک  وگزاب  میدوب  هدید  هچنآ  مه  ام  دیـسرپ ، ار  نایرج  .میتفر  وا  دزن 
ار ربخ  نیا  رگا  هک  درک -  دای  یمیظع  ياهدـنگوس  و  متـسین -  مّدـج  دـنزرف  نم  تفگ : .هن  میتفگ : دینـش ؟ امـش  زا  ار  نخـس  نیا  و 

(1) .مییوگب یسک  هب  ار  بلطم  نیا  میدرکن  تأرج  دوب  هدنز  وا  ات  مه  ام  .منزن  ندرگ  ار  امش  همه  مونشب 

نانآ قالخا  نوؤش و  مالسلا و  مهیلع  همئا  تالامک  روهظ   - 4

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  دوجو و  هب 

مالسلا هیلع  مئاق  ترضح  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یتیاور  ترـضح » نآ  هب  مولع  متخ   » تمـسق خ »  » فرح رد 
مولع هدـننک  راکـشآ  ترـضح  نآ  هک : تسا  نیا  ملاعلا -  هَّللاو  نآ -  ینعم  و  تسا ، ناماما )  ) اه نآ  نطاـب  رهاـظ و  وا  هک  تشذـگ 

.تسا نانآ  نوؤش  تالامک و  مامت  رهظم  هدومرف و  اطع  مالسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  نطاب  رهاظ و 

دوب و هتـسشن  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک : نیا  هدـمآ  صاصتخا  زا  لقن  هب  راـحب  رد  هک  تسا  يربخ  ینعم  نیا  دـّیؤم  و 
نانآ هب  .وگب  نخس  ام  يارب  نینمؤملا ! ریما  ای  دنتشاد : هضرع  ترضح  نآ  هب  دندوب ، شتمدخ  رد  باحصا  زا  يا  هّدع 
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.دنک یمن  كرد  ار  نآ  یسک  نایاناد  زج  دوش ، یم  هدرمش  راوشد  تسا و  راوشد  منخس  دومرف :

هناخ لخاد  .دیزیخرب و  دومرف : نانآ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپ  .ییوگب  نخس  ام  يارب  تسا  مزال  هک  دندرک  رارصا  باحـصا 
رهاـظ و رخآ و  لّوا و  منم  مناریمیم ، منک و  یم  هدـنز  هک  نآ  منم  متخاـس ، روهقم  هاـگ  نآ  متفاـی  يرترب  هک  منآ  نم  دومرف : دـش و 

.نطاب

رد .شاب  هتـسب  اه  نآ  رب  رد ! يا  دومرف : برد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  .دنتـساخرب  .دیزرو و  رفک  دنتفگ : دندش و  نیگمـشخ  باحـصا 
ار نآ  یسک  نایاناد  زج  دوش و  یم  هدرمش  تخس  تسا و  راوشد  منخس  هک  متفگن  دومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  سپ  .دنام  هتسب 

يرترب امـش  رب  ریـشمش  نیا  اب  نم  متخاس ، روهقم  متفای و  يرترب  نم  متفگ : هک  نیا  .منک  ریـسفت  ناتیارب  ات  دـییایب  دـنک ؟ یمن  كرد 
ار ّتنـس  مناریمیم ؛ منک و  یم  هدـنز  نم  متفگ : هک  نیا  و  دـیدروآ ، نامیا  شلوسر  ادـخ و  هب  هک  نیا  ات  مدومن  ناـت  روهقم  متفاـی و 
و دش ، ناملـسم  دروآ و  نامیا  دنوادخ  هب  هک  متـسه  یـسک  نیلّوا  نم  ملّوا ، نم  متفگ : هک  نیا  مناریمیم ، ار  تعدب  منک و  یم  هدنز 
، منم نطاب  رهاظ و  متفگ : هک  نیا  و  درک ، نفد  ار  وا  دنکفا و  ربمغیپ  رب  هماج  هک  متسه  یـسک  نیرخآ  نم  مرخآ ، نم  متفگ : هک  نیا 

(1) .تسا نم  دزن  نطاب  رهاظ و  ملع 

هک تسناد  دـیهاوخ  دـش و  دـهاوخ  نشور  ناتیارب  بلطم  دـینک ، هظحالم  میا ، هدروآ  شخب  نیا  فلتخم  ياـه  لـصف  رد  هچنآ  رگا 
هجرف هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح 
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.تسا هدنسب  نادنمدرخ  يارب  میا  هدروآ  دای  هک  رادقم  نیا  .تسا و  مالسلا  مهیلع  كاپ  ناماما  تافص  همه  رهظم  فیرشلا - 

ع»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ملع   - 1

رفعجوـبا ترـضح  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  .تشذـگ و  تشاد ، تلـالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاـطم  ّقـح ، هب  ترـضح  نآ  مکح  ثحب  رد 
مه دنک ، یم  دشر  ام  يدهم  بلق  رد  وا ، لوسر  ّتنـس  و  ّلجوّزع -  يادخ -  باتک  هب  ملع  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاب 

مالس درادب : هضرع  شندید  ماگنه  دیامن ، رادید  ار  وا  ات  دنامب  یقاب  امش  زا  مادک  ره  سپ  .دیور  یم  هجو  نیرتهب  هب  هایگ  هک  نانچ 
(1)! تلاسر هاگیاج  ملع و  نوناک  توبن و  تمحر و  هناخ  لها  يا  امش  رب 

تیاور مالسلا  مهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  زا  شردپ  زا  قداص  دمحم  نب  رفعج  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  راحب  رد  و 
.دیزاس هاگآ  ناتدوخ  يدهم  زا  ار  ام  نینمؤملا ! ریما  ای  تشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  هب  يدرم  هک : هدرک 

.تسا اج  نامه  سپ  دنورب ، نایم  زا  ّقح  نارای  دنوش و  مک  نینمؤم  ضرقنم و  يدامتم  ياه  لسن  اه و  نرق  هاگره  دومرف :

هب هک  ییایرد  برع و  داژن  ياه  هّلق  نیرترب  زا  مشاه ، ینب  زا  دومرف : تسا ؟ هفیاـط  مادـک  زا  درم  نیا  نینمؤملا ! ریما  اـی  درک : ضرع 
هدنفوت دورو  ماگنه 
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هب رگا  و  تسین ؛ یسرت  ار  وا  دروآ  موجه  گرم  هاگره  تسافـص ، ناک  وا  ییافـص  یب  ماگنه  و  شلها ، فرط  زا  هدش  افج  و  تسا ،
، دنز یم  رمک  رب  تّمه  نماد  دـنک ، یمن  ینیـشن  بقع  نانامرهق ، مزر  دربن و  نادـیم  رد  و  درذـگ ، یمن  وا  دـسر  يا  همدـص  نینمؤم 
رد هک  ریخ  رپ  یگرزب  دـنوادخ ، ياهریـشمش  زا  يریـشمش  و  نیفلاـخم ، هب  دـنمورین  هدـننز  مخز  دـنک ، ورد  ار  نانمـشد  هـک  يریش 

، دنک توکـس  هاگره  هدنیوگ و  نیرتدب  دـیوگ  نخـس  رگا  هک  تسا -  وج  هنتف  هک  یـسک  ادابم  سپ  .دراد  هشیر  تمظعاب  نادـناخ 
.دراد زاب  وا  تعیب ]  ] يوریپ زا  ار  وت  ادابم  یسک  نینچ  دنارورپ -  یم  رطاخ  رد  اهداسف 

رتشیب و امش  زا  شملع  تسا ] رت  هدنشخب  ای   ] تسا رت  هدنهد  هانپ  امش  زا  دومرف ): تخادرپ و  مالسلا  هیلع  يدهم  فیصوت  هب  سپـس  )
.تسا رت  اشوک  نات  همه  زا  يدنواشیوخ  دنویپ  محر و  هلص  رد 

دنوادخ رگا  سپ  نادرگ ، عمج  وا  ببس  هب  ار  تما  یگدنکارپ  رادرب و  نایم  زا  ار  هودنا  مغ و  وا  تعیب  ندیـشخب  ققحت  اب  ایادخراب !
و نکم ، يور  چیه  يوس  هب  رگید  دـیدرگ  تبیـصن  شیاقل  قیفوت  رگا  نک و  یعطق  ار  دوخ  میمـصت  دوشگ ، تیارب  ار  شرادـید  هار 

وگزاب ار  دوخ  قایتشا  تّدش  ندیشک ، هآ  اب  درک و  دوخ  هنیـس  هب  هراشا  هاگ  نآ  .هدم  تسد  زا  رگید  يدنکف  تسد  شنماد  هب  نوچ 
(1) .دومن

ص:131

حیضوت یسلجم -  زا  لقن  هب  ار -  ثیدح  نیا  ياه  هژاو  زا  یـضعب  راوگرزب  فلؤم  دیوگ : مجرتم  51/115 ؛ راونالا : راحب  . 255 - 1
.دشن هدید  تاحیضوت  نآ  هناگادج  همجرت  هب  زاین  ثیدح  دوخ  همجرت  رد  یناعم  نآ  ندرک  روظنم  اب  هک  هداد 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_131_1
http://www.ghaemiyeh.com


.دمآ دهاوخ  مولع  فشک  رد  هَّللا  ءاش  نا  رگید  یضعب  و  تشذگ ، نیشیپ  ياه  لصف  رد  بلطم  نیا  رب  لیالد  یضعب  میوگ : یم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  ایلوا  تّزع   - 2

.نانمشد هدنزاس  راوخ  ایلوا و  هدننک  زیزع  تساجک  ِءادْعَألا ؛» ُّلِذُمَو  ِءاِیلْوَألا  ُّزِعُم  َْنیَأ  : » میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد 

رسارس هک  منیب  یم  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  ییوگ  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
رد و  درک ، دنهاوخ  تعاطا  نانآ  زا  یـشحو  ناگدنرپ  هدنرد و  تاناویح  یتح  زیچ  همه  .دنـشاب  هدرک  رپ  ار  ملاع  برغ  قرـش و  نیب 

نارای زا  یکی  زورما  دیوگ : یم  دشورف و  یم  رخف  رگید  نیمزرـس  رب  ینیمزرـس  هک  اجنآ  ات  دـنیوج  یم  ار  ناشیا  تیاضر  يزیچ  ره 
(1) .تشذگ نم  رب  مالسلا  هیلع  مئاق 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نانمشد  باذع   - 3

زا ار  باذع  هچنانچ  و  (2) ؛ ٍهَدوُدْعَم » ٍهَّمُأ  یلِإ  َباذَعلا  ُمُْهنَع  انْرَّخَأ  ِْنَئلَو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا 
هیلع ترضح  نآ  باحصا  ردب و  لها  هدودعم ، تما  و  مئاق ؛ جورخ  باذع ، دومرف : .دودعم  هورگ  تسد  هب  ات  میزادنا  ریخأت  هب  نانآ 

(3) .دنشاب یم  مالسلا 
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زا تسا : هتفگ  .دیـسرپ  عوقولا  یمتح  باذـع  زا  يا  هدـننک  لاؤـس  (1) ؛ ٍِعقاو » ٍباذَِـعب  ٌلـِئاس  َلَأَـس  : » هیآ لـیذ  رد  میهاربا  نب  یلع  و 
زا یهاشداپ  دیآ و  یمرب  برغم  يوس  زا  هک  تسا  یشتآ  دومرف : دش ، لاؤس  هیآ  نیا  ینعم  هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح 

یمن یقاب  هیما  ینب  يارب  يا  هناخ  سپ  دسرب ، ناش  دجسم  دزن  مامه  نب  دعس  ینب  هناخ  هب  هک  نیا  ات  دنک  یم  جیسب  ار  نآ  رس ، تشپ 
هب تبسن  يرگمتـس   ] مالـسلا مهیلعدمحم  لآ  زا  ینوخ  نآ  رد  هک  يا  هناخ  و  دنازوس ، یم  ار  نآ  لها  ار و  نآ  هک  نیا  رگم  دراذگ 

(2) .تسا مالسلا  هیلع  يدهم  وا  دنازوس و  یم  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  اهر  دشاب ، دمحم ] لآ 

.دمآ دهاوخ  فاق  فرح  رد  دنک  ینعم  نیا  رب  تلالد  هچنآ  میوگ : یم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تلادع   - 4

بـش يارب  ترـضح  نآ  دوخ  زا  هک  ییاعد  رد  هک  نانچ  هدیدرگ ، بقلم  لدع »  » هب اذـل  تسا ، تلادـع  شیوکین  تافـص  نیرتزراب 
؛» ِرَظَْتنُملا ِلْدَعلاَو  ِلَّمَؤُملا  ِِمئاقلا  َكِْرمَأ  ِِّیلَو  لَع    ِ ّلَصَو َّمُهَّللَا  : » تسا هدمآ  حاتتفا ) ياعد  هب  فورعم   ) هدش تیاور  ناضمر  هام  ياه 

.تسا رظتنم  لدع  مدرم و  دیما  هدننک و  مایق  هک  ترما  ّیلو  رب  تسرفب  دورد  اراگدرورپ و 

ُلَّوَأ : » هدمآ مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  هدش  تیاور  نیدلا  لامک  رد  هک  ّیبُا  ثیدح  رد  و 
 … تسا لدع  رخآ  لّوا و  ُهُرِخآَو ؛» …  ِلْدَعلا 

ص:133
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.دشاب هدشن  يروآدای  نآ  رد  شلدع  هک  هدمآ  ترضح  نآ  هرابرد  یثیدح  رت  مک  و 

یهلا ياه  تّجح  نم و  يایـصوا  افلخ و  هک  یتسرد  هب  دومرف : هک  تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیدلا  لامک  رد 
یلع دومرف : تسیک ؟ تردارب  هَّللا ! لوسر  ای  دش : ضرع  .تسا  مرـسپ  ناشرخآ  مردارب و  ناشلّوا  دـنرفن ، هدزاود  نم  زا  دـعب  قلخ  رب 

متس و زا  لامالام  هک  نانچ  مه  دنک ، رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  يدهم  نامه  دومرف : تسیک ؟ ترسپ  دش : هتفگ  .بلاط  یبا  نب 
دنوادخ هنیآ  ره  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  داتـسرف ! هدنهد  تراشب  قح  هب  ارم  هک  نآ  هب  دـنگوس  .دـشاب  هدـش  ملظ 

وا رس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  هَّللا  حور  میرم  نب  یـسیع  هاگ  نآ  .دیامن  جورخ  زور  نآ  رد  ات  دنک ، ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  کی  نآ 
.دسر یم  اج  همه  برغم  قرشم و  هب  شا  ییاورنامرف  تنطلس و  دوش و  یم  نشور  وا  رون  هب  نیمز  و  درازگ ، یم  زامن 

نآ ّلجوّزع -  دنوادخ -  زور ، کی  رگم  دنامن  یقاب  ایند  رمع  زا  رگا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعادهشلا  دّیس  ترـضح  زا  و 
هک نانچ  مه  دزاس ، طسق  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  سپـس  دنک ، جورخ  منادنزرف  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دنک  یم  ینالوط  ردـق  نآ  ار  زور 

(1) .دومرف یم  ار  نیا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  مدینش  دشاب ، هدش  رپ  دادیب  متس و  زا 

دراوم یسررب  عبتت و  زا  .درک و  میهاوخ  رکذ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ار  اه  نآ  زا  یـضعب  تسا ، رتاوتم  ًاّدج  هراب  نیا  رد  رابخا  میوگ : یم 
تسد هب  نینچ  لامعتسا 

ص:134
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لیک و تواضق ، تداهـش ، ءادا  دننام  دور ، یم  راک  هب  ریغ  ّقح  يافیا  دروم  رد  طسق  هک  اریز  تسا ، طسق  زا  ّمعا  لدع  هک  ما  هدروآ 
، تسا ّقح  اب  تقفاوم  قلطم  روط  هب  لدـع  نیاربانب  .يرگید  مه  دوش و  یم  ناسنا  دوخ  لـماش  مه  لدـع  یلو  اـه ؛ نیا  لاـثما  نزو و 
رد هک  نآرق  هفیرـش  تایآ  هب  دوش  نشور  راتفگ  نیا  قدـص  ًالماک  هک  نیا  يارب  قیالخ ، دروم  رد  تسا  ّقح  اـب  تقفاوم  طـسق  یلو 

زواجت ّقح  میرح  زا  هک  تسا  نآ  ملظ  .تسا  لدع  ّدض  ملظ ، و  طسق ؛ ّدض  روج ، .دـییامرف و  هعجارم  هدـش  دای  لدـع  طسق و  اه  نآ 
.ریغ هب  تبسن  تسا  ّقح  زا  زواجت  روج  یلو  دوش 

هب دننک و  یم  متـس  مدرم  رب  نامزلا  رخآ  رد  تاضق  اسؤر و  ماّکح و  هک  دنک  یم  تلالد  هدـش  دراو  نومـضم  نیا  هب  هک  یثیداحا  و 
دنک و یم  فرطرب  ار  روج  دنک ، روهظ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هاگره  سپ.دننک  یم  ملظ  زین  ناشدوخ  رب  دنتسه ، رئاج  حالطـصا 
ار ملاع  همه  شلدـع  هک  ییاج  ات  دـنک  یم  عطق  ار  نیملاظ  هخاش  هشیر و  دزاس و  یم  امرف  مکح  ار  تلادـع  مدرم  نیب  تموکح  رد 

.درک دهاوخن  ملظ  يرگید  رب  يدحا  دریگ و  ارف 

وا لدع  ادخ ، هب  مسق  دیامرف : یم  هدش  لقن  ترضح  نآ  زا  ینامعن  تبیغ  راحب و  رد  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  اذل 
(1) .دوش یم  لخاد  امرس  امرگ و  هک  نانچ  مه  دوش ، یم  ناش  ياه  هناخ  لخاد 

.دمآ دهاوخ  دراد  حیرصت  ترضح  نآ  تلادع  هرابرد  هک  يرابخا  زا  یضعب 

ص:135
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تیاده رب  سفن  ياوه  نتخاس ] وریپ  و   ] فطع  - 5

، دنک یم  تیاده  عبات  عیطم و  ار  سفن  ياوه  وا  هدمآ : مالسلا  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نانخـس  رد 
عباـت ار  نآرق  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـنادرگ  یم  نآرق  وریپ  ار  رظن  يأر و  و  دـنیامن ، سوه  يوه و  فوطعم  ار  تیادـه  مدرم  هاـگره 

(1) .دنشاب هداد  رارق  سفن  ياوه 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ششخب  اطع و   - 6

هناـمز و ياـه  ییادـج  ماـگنه  دومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هّماـع  قیرط  زا  مارملا  هیاـغ  راـحب و  رد 
(2) .تسا اراوگ  شیاه  ششخب  هک  دوب  دهاوخ  يدرم  اه ، بوشآ  اه و  هنتف  ندش  راکشآ 

راشف انگنت و  رد  شروهظ  زا  لبق  نینمؤم  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  دوب ، دـهاوخ  اراوگ  ترـضح  نآ  ياـه  شـشخب  هک  نیا  میوگ : یم 
ِفْوَخلا َنِم  ْیَِـشب ٍء  ْمُکَّنَُوْلبََنلَو  : » هیآ ریـسفت  رد  هک  ناـنچ  دـندرگ ، یم  راـچد  اـه  تبیـصم  اـه و  یتخـس  عاونا  هب  دـنوش و  یم  عقاو 

ناج لاوما و  دوبمک  یگنسرگ و  سرت و  لیبق ]  ] زا ییاهزیچ  هب  ار  امش  هتبلا  و  (3) ؛ ِتارَمثَّلاَو » ِسُْفنَألاو  ِلاْومَألا  َنِم  ٍصْقَنَو  ِعوُجلاَو 
(4) .تسا مالـسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  شیپ  نینمؤم  يارب  اه  نیا  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .مییامزآ  یم  اهتعارز  تافآ  اه و 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  متشه  شخب  رد  ثیدح  یمامت 

ص:136
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هیلع مئاق  ترـضح  فصو  رد  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  یخرک  میهاربا  ثیدح  رد  و 
جرف عزج ، سرت و  ینالوط و  يالب  دـیدش و  یتخـس  زا  سپ  ار  نایعیـش  يراـتفرگ  هک  تسوا  میهاربا ! يا  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا 

(1) .دشخب

.دمآ دهاوخ  ف »  » فرح رد  نآ  مامت  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک 

س)  ) باذـع و ع )  ) ندوب و یمتح  مح ) : ) دومرف هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوـبا  ترـضح  زا   (2) قـسعمح »  » هیآ ریـسفت  رد  و 
عقاو نامزلا  رخآ  رد  هک  تسا  خسم  اه و  باترپ  فذق و  ق )  ) فسوی و نامز  یلاس  طحق  دننام  تسا  یطحق  یکـشخ و  لاس  نونس ؛

(3) .دوش یم 

رد يور  نیمه  زا  نآ ، ریغ  زا  تسا  رتاراوگ  تّقـشم ، راشف و  زا  سپ  شـشخب  و  تّدش ، زا  دعب  رما  شیاشگ  جرف و  هک : دابم  یفخم 
اه بوشآ  اه و  هنتف  ندش  راکـشآ  هنامز و  ياه  ییادج  ماگنه  هک : نایب  نیا  هب  دومرف  هراشا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  ثیدح ، نآ  لّوا 

ّتنم اـب  مأوت  هک  دـشاب  اراوگ  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  ترـضح -  نآ  ياـه  شـشخب  تهج  نیا  زا  هک  دراد  مه  لاـمتحا  و  … 
نیا زا  ای  .دنراذگ و  یم  يدایز  ّتنم  دنهد و  یم  مک  دنهدب  یسک  هب  يزیچ  رگا  هک  تسا  مدرم  زا  يرایـسب  هویـش  هک  نانچ  .تسین 
میرک شـشخب  اـطع و  هک  تسین  يدـیدرت  .تمظع و  نأـش و  رد  تساـه  نآ  نیرترب  مدرم و  نـیرت  مـیرک  ترـضح  نآ  هـک  تـهج 

زا هّماع  قیرط  زا  هک  تسا ، بانج  نآ  ششخب  ترثک  تهج  زا  ای  تسوا و  ریغ  زا  رتاراوگ 

ص:137
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یم هرامـش  یب  ار  لام  هک  دوب  دهاوخ  يا  هفیلخ  نامزلا  رخآ  رد  هدـمآ : مالـسلا  هیلع  مئاق  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر 
(1) .دهد

.هدب نم  هب  يدهم ! يا  دیوگ : یم  يدرم  .تسا  رایسب  راگزور  نامز و  نآ  رد  لام  و  هک : تسا  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
(2) .ریگرب دیامرف : یم  سپ 

ءاش نا  مه  بانج  نآ  مرک  رد  تشذگ و  یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  تواخس  شخب  رد  هدروآ و  مارملا  هیاغ  رد  ار  تیاور  ود  نیا 
.دمآ دهاوخ  یبلاطم  هَّللا 

مدرم زا  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يریگ  هشوگ  تلزع و   - 7

قداص هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  یحیحـص  ربخ  رد  میدروآ و  تشاد ، زین  ینعم  نیا  رب  تلـالد  هچنآ  ترـضح ، نآ  فوخ  ثحب  رد 
و تسا ، يریگ  هشوگ  تلزع و  زا  راچان  تبیغ  ماگنه  دوب ، دهاوخ  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  راچان  هب  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع 

(3) .تسین یتشحو  [ هارمه رفن   ] یس اب  و  هبّیط ، هنیدم ]  ] تسا لزنم  شوخ  هچ 

 - مردـپ دومرف : هک  تسا  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  هدـش ، تیاور  نآ  ریغ  نیدـلا و  لاـمک  باـتک  رد  هک  راـیزهم  نب  یلع  هیـضق  رد  و 
گنرین زا  مهاگیاج  منامب و  یفخم  ات  مریگن ، لزنم  رود  ناهنپ و  ياـه  نیمزرـس  رد  زج  هک  هتفرگ  ناـمیپ  نم  زا  هیلع -  هَّللا  تاولص 

(4) دشاب …  نوصم  هدیسر  نارود  هب  هزات  ياه  تما  ناشکرس  تلالض و  لها  ياه 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تدابع   - 8

اه بش  يرادیب  زا  شنوگ ، مدنگ  گنر  رب  هک : هدمآ  ترضح  نآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  ترـضح  زا  یتیاور  رد 
.دوش یم  ضراع  زین  يدرز 

شا هرهچ  (1) ؛» ِرانیِّدـلاَک ُهُهْجَو  : » دومرف شفـصو  رد  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  شیاـمرف  ینعم  تسا  نیا  و  میوـگ : یم 
.تسا الط  دننام 

.ملاعلا هَّللاو   (2) یگدنشخرد افص و  رد  الط  رانید  دننام  ینعی  هتفگ : يرون  ثدحم  لضاف  و 

نینچ نآ  هلابند  رد  هدـش و  تیاور  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا   (3) راحب لئاسلا و  حالف  ياه  باتک  رد  لّوا  ثیدح  دـیوگ : فنـصم 
.دنارذگ یم  دوجس  عوکر و  لاح  رد  ناگراتس و  تبقارم  اب  ار  شبش  هک  نآ  يادف  مردپ  هدمآ :

ّفلؤم هک  نانچ  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب  ثیدح  نیا  نداد  تبـسن  نیاربانب  .دروآ  میهاوخ  مشـش  شخب  رد  ار  ثیدح  مامت  و 
.تسا هدید  نومضم  نیمه  هب  ترضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  مه  دیاش  دشاب و  هابتشا  دیاش  هداد  ماجنا   (4) بقاثلا » مجنلا  »

غ»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ   - 1

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبیغ   - 1

.دنا هداد  ربخ  تبیغ  نیا  عوقو  زا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  مرکا و  ربمغیپ  هدش و  عقاو  راگدرورپ  مکح  هب  ناگدید  زا  تبیغ  نیا 

ص:139

.51/77 راونالا : راحب  . 274 - 1
.70 بقاثلا : مجنلا  . 275 - 2

.86/81 راونالا : راحب  200 ؛ لئاسلا : حالف  . 276 - 3
.70 بقاثلا : مجن  . 277 - 4
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هینک شا  هینک  نم و  مان  وا  مان  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدـهم  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیدـلا  لامک  رد 
، دـنوش یم  هارمگ  اـه  تما  نآ  رد  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  ار  وا  تسا ، نم  هب  قـلُخ  قـلَخ و  ظاـحل  زا  مدرم  نیرت  هیبـش  تسا ، نم 

(1) .دشاب هدش  رپ  ملظ  متس و  زا  هک  نانچ  دنک  یم  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  دمآ  دهاوخ  ناشخرد  يا  هراتس  دننام  وا  سپس 

نآ رد  هک  تسا  یتریح  تبیغ و  وا  يارب  تسا ، نم  نادـنزرف  زا  يدـهم  دوـمرف : هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
رپ ملظ  متـس و  زا  هک  نانچ  دـنک  یم  طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  هاگ  نآ  دروآ ، یم  ار  ناربمغیپ  هریخذ  دـنوش ، یم  هارمگ  اه  تما 

(2) .تسا هتشگ 

ماگنه هک  یلاح  رد  دنک  كرد  ارم  تیب  لها  مئاق  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف : هک  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  و 
ناتـسود ناهارمه و  زا  وا  هک  دیوج ، يرازیب  شنانمـشد  زا  درادب و  تسود  ار  شناتـسود  دنک و  ادتقا  وا  هب  شمایق  زا  شیپ  تبیغ و 

(3) .دوب دهاوخ  تمایق  زور  رد  متّما  نیرت  یمارگ  نم و 

مئاق نامه  نیسح ! يا  وت  دنزرف  نیمهن  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  شدنزرف  هب  هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
! يرآ دومرف : تسا ؟ یندـش  نیا  ایآ  نینمؤملا ! ریما  ای  تفگ : نیـسح  .تسا  لدـع  هدـنهد  شرتسگ  نید و  هدـننک  راکـشآ  قح و  هب 

سک چیه  نآ  رد  هک  یتریح  تبیغ و  زا  دعب  یلو  دیزگرب ؛ مدرم  مامت  رب  ار  وا  تخیگنارب و  يربمایپ  هب  ار  دمحم  هک  نآ  هب  دـنگوس 
تباث دوخ  نید  رب 

ص:140
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.1/287 نیدلا : لامک  . 279 - 2
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هتفرگ و نامیپ  نانآ  زا  ام  تیالو  رب  ّلجوّزع -  يادـخ -  هک  یناسک  .دنرـشابم  نیقی  حور  اب  هک  ناـصلخم  رگم  دـنام  یمن  رادـیاپ  و 
(1) .تسا هدومرف  ناش  دییأت  سدقلا  حور  هب  هتشاگن و  ناشیاه  لد  رد  ار  نامیا 

رکف هب  ترضح  نآ  مدید  متفر ، مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تمدخ  تفگ : هک  هدش  تیاور  هتابن  نب  غبصا  زا  و 
ادخ هب  ریخ ، دومرف : يا ؟ هدرک  تبغر  تفالخ  رد  ایآ  نینمؤملا ! ریما  ای  متشاد : هضرع  .دبوک  یم  نیمز  هب  تشگنا  و  تسا ، هتفر  ورف 

، تسا نم  تـشپ  رد  هـک  متـسه  يدوـلوم  رکف  رد  یلو  ما ، هتـشادن  تـبغر  يزور  چـیه  اـیند  روـما  رد  هـن  نآ و  رد  هـن  هـک  دـنگوس 
یتبیغ تریح و  وا  يارب  .دشاب  هدنکآ  ملظ  متـس و  زا  هک  نانچ  دنک ، یم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  يدهم ، تسوا  مه  مدـنزرف ، نیمهدزای 

! يرآ دومرف : تسا ؟ یندش  نیا  ایآ  نینمؤملا ! ریما  ای  متفگ : سپ  .دنوش  یم  تیاده  يرگید  ماوقا  هارمگ و  یماوقا  نآ  رد  هک  تسا 
(2) .تسا هدش  هدیرفآ  وا  هک  نانچ 

یم ار  نایعیـش  ییوگ  دوب ، دهاوخ  ینالوط  شتّدـم  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب  زا  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  زا  و 
دنامب تباث  دوخ  نید  رب  اه  نآ  زا  سک  ره  هک  دیشاب ! هاگآ  .دنبای  یمن  ار  نآ  دندرگ و  یم  هاگارچ  لابند  نایاپراهچ  دننام  هک  منیب 

: دوـمرف سپـس  .دوـب  دـهاوخ  نم  هارمه  ما  هجرد  رد  یـسک  نینچ  دریگن ، تواـسق  شماـما  تبیغ  ندیـشک  لوـط  رطاـخ  هـب  شبلق  و 
يارب دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه 

ص:141
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: تـسا لوـقنم  ترـضح  نآ  زا  زین  (1) و  .ددرگ یم  بیاـغ  شدوـخ  یفخم و  شتدـالو  اذـل  تسین ، یتـعیب  وا  ندرگ  رد  سک  چـیه 
: دـیوگب لهاج  درف  هک  نیا  ات  دوش  یم  بیاغ  وا  هتبلا  اّما  دومرف : دـش ، دای  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  زا  شرـضحم  رد  هک  یماـگنه 

(2) .تسین يزاین  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  رد  ار  دنوادخ 

شنامز شکرس  توغاط  يارب  هک  نیا  رگم  تسین  ام  زا  کی  چیه  دومرف : تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  نسح  ترـضح  زا  و 
 - دـنوادخ هک  یتسرد  هب  دـناوخ ، دـهاوخ  زامن  شرـس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  هک  نآ  مئاـق ، زج  هب  دراد ، ندرگ  رد  یتعیب 
وا .دـشابن  یتعیب  وا  ندرگ  رد  سک  چـیه  يارب  جورخ  ماگنه  اـت  دزاـس  یم  بیاـغ  ار  وا  صخـش  یفخم و  ار  وا  تدـالو  ّلـجوّزع - 

ار وا  سپس  دنک ، یم  ینالوط  تبیغ  نارود  رد  ار  وا  رمع  دنوادخ  نازینک ، نیرتهب  دنزرف  تسا ، نیسح  مردارب  دالوا  زا  دنزرف  نیمهن 
(3) .تساناوت يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  دوش  هتسناد  ات  دزاس  یم  رهاظ  لاس  لهچ  زا  رت  مک  یناوج  هفایق  رد  دوخ  تردق  هب 

تسوا تسا و  نم  نادنزرف  زا  لسن  نیمهن  انامه  تّما  نیا  مئاق  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  یلع  نب  نیسح  ترـضح  زا  و 
.دوش یم  میسقت  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  شثرا  هک  تسوا  مهو  تبیغ  بحاص 

ود ام  مئاق  يارب  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  زا  و 

ص:142
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نآ شتّدم  یمود  اما  تسا و  لاس  شش  ای  هام و  شـش  ای   (1) زور شـش  یلوا  اّما  تسا ، رت  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تسا  تبیغ 
رگم دنام ، یمن  تباث  رما  نیا  رب  سپ  دندرگرب ، نآ  زا  دنتـسه  رما  نیا  هب  دقتعم  هک  ییاه  نآ  رتشیب  هک  نیا  ات  دوش  یم  ینالوط  ردق 
تیب لها  ام  میلـست  دیاین و  شیپ  یتحاران  میدرک  تواضق  ام  هچنآ  زا  شلد  رد  دـشاب و  حیحـص  شتفرعم  يوق و  شنیقی  هک  یـسک 

(2) .دشاب

خر دوخ  ياج  رد  دنیآرد و  شدرگ  هب  هک  هدندرگ  زاب  ناگراتس  هب  دنگوس  (3) ؛ ِسَّنُکلا » ِراوَجلا  ِسَّنُخلِاب  ُمِْسقُأ  الَف  : » هیآ هرابرد  و 
، تسا ترتع  نیا  زا  يدـهم  وا  نامزلا ، رخآ  رد  تسا  يدولوم  نیا  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  زا  .دـنزاس  ناـهنپ 

(4) .دنوش یم  تیاده  یهورگ  هارمگ و  نآ  رد  ییاه  هورگ  هک  دوب  دهاوخ  یتبیغ  تریح و  وا  يارب 

ص:143

هچ دـشاب ، تبیغ  نامز  رد  شترـضح  لاوحا  فالتخا  هب  هراشا  دـیاش  زور » شـش  : » دـیوگ یم  هللا  همحر  یـسلجم  همـالع  . 286 - 1
شش زا  سپ  هاگ  نآ  .ناکیدزن  زا  یصوصخم  رایسب  دارفا  رگم  دشن  علطم  شترضح  تدالو  رب  سک  چیه  زور  شش  لوط  رد  هکنیا 

قیالخ زا  يرایسب  رب  ترـضح  رما  شردپ ، تافو  ماگنه  لاس ، شـش  زا  دعب  سپـس  دندش ، علطم  رما  نیا  رب  ّصاوخ  زا  ینارگید  هام 
هام شش  زا  سپ  هاگنآ  دش ، علطم  ناشیا  زا  رفن  کی  اهنت  زور  شش  ات  ترضح  تماما  زا  سپ  هکنیا : هب  تسا  هراشا  ای  .دش  راکـشآ 
نیا هک  تسا  نیا  رت  يوق  لامتحا  .تشگ و  راکشآ  رهاظ و  صاخ  باّون  ءارفس و  رما  لاس  شش  زا  دعب  و  دیدرگ ، رـشتنم  ناشیا  رما 

( فلؤم  ) .تسا ریذپ  ءادب  هدش و  يریگ  هزادنا  مالسلا  هیلع  ترضح  تبیغ  يارب  هک  تسا  یفلتخم  ياه  نامز  هب  هراشا  ترابع 
.1/323 نیدلا : لامک  . 287 - 2

هیآ 15 و 16. ریوکت ، هروس  . 288 - 3
.1/330 نیدلا : لامک  . 289 - 4
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نم و ناردپ  زا  ناماما  هب  دنک  رارقا  سک  ره  هدمآ : تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  هک  یثیدـح  رد  و 
ترـضح تّوبن  یلو  دشاب ، هتـشاد  ناربمغیپ  مامت  هب  رارقا  هک  تسا  نآ  لثم  دیامن ، راکنا  ار  منادـنزرف  زا  يدـهم  یلو  نم ، نادـنزرف 

دنزرف نیمجنپ  دومرف : تسیک ؟ وت  نادنزرف  زا  يدهم  نم ! ياقآ  يا  مدیسرپ : دیوگ : يوار  .دنک  راکنا  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم 
(1) .دوب دهاوخن  لالح  ناتیارب  وا  مان  ندرب  دوش و  یم  بیاغ  ناترظن  زا  وا  ناماما ، نیمتفه  زا 

تقو نآ  دنوادخ  هب  تبـسن  ناگدنب  عضو  نیرت  هدیدنـسپ  نیرت و  کیدزن  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 
لاح نیع  رد  و  دننادن ، ار  شیاج  هک  دنامب  هدیشوپ  ناشیا  ناگدید  زا  و  دوشن ، راکشآ  اه  نآ  يارب  دنباین و  ار  ادخ  تّجح  هک  تسا 

مشخ و نیرتدـیدش  هک  دنـشاب ، جرف  رظتنم  ماش  حبـص و  ره  ماـگنه  نآ  رد  سپ  هدـشن ، لـطاب  یهلا  تاـنّیب  اـه و  تّجح  هک  دـننادب 
هتسناد دنوادخ  هتبلا  .ددرگن  راکـشآ  نانآ  رب  درادب و  یفخم  نانآ  زا  ار  دوخ  تّجح  هک  تسا  یعقوم  شنانمـشد  رب  دنوادخ  بضغ 

دوخ تّجح  ندز  مهرب  مشچ  کی  دنتفا ، یم  کش  رد  اه  نآ  هک  تسناد  یم  رگا  و  دنوش ، یمن  عقاو  دـیدرت  رد  وا  يایلوا  هک  تسا 
(2) .تخاس یمن  ناهن  نانآ  زا  ار 

رگتیاده همئا  زا  ماما  نیمهدزاود  وا  دش و  دهاوخ  عقاو  مدنزرف  نیمشش  رب  تبیغ  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  زا  و 
رد هَّللا  هّیقب  ّقح ، هب  مئاق  ناشنیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  اه  نآ  لّوا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دعب 

ص:144

.2/338 نیدلا : لامک  . 290 - 1

.2/339 نیدلا : لامک  . 291 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_144_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_144_2
http://www.ghaemiyeh.com


روهظ ات  دورن  ایند  زا  درب ، رـسب  تبیغ  رد  دـنام  شموق  رد  حون  هک  يرادـقم  هب  رگا  ادـخ ! هب  مسق  .دـشاب  یم  نامز  بحاـص  نیمز و 
(1) .دشاب هدش  رپ  ملظ  متس و  زا  هک  نانچ  دنک ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  دیامن و 

بیاغ ماـما  نیمتفه  دـنزرف  نیمجنپ  هاـگره  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع  زا  و 
یتبیغ ار  رما  نیا  بحاص  راچان  هب  هک  قیقحت  هب  مدـنزرف ! يا  .دـنادرگن  زاب  نآ  زا  ار  امـش  یـسک  ناتنید ، رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ  دوش ،

نآ هلیـسو  هب  هک  تسا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  بناج  زا  یتنحم  نیا  .ددرگزاب  نآ  زا  تسا  رما  نیا  هب  دقتعم  سک  ره  هک  نیا  ات  تسا 
(2) .دندرک یم  يوریپ  نآ  زا  دنتسناد  یم  نیا  زا  رت  تسرد  ینید  امش  ناردپ  رگا  دنک و  یم  ناحتما  ار  شناگدیرفآ 

ره و  درادن ، نید  درادن  يراکزیهرپ  هک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  تفگ : هک  تسا  لوقنم  دلاخ  نب  نیـسح  زا  و 
ضرع ترضح  نآ  هب  .دنک  هّیقت  رتشیب  هک  تسا  نآ  دنوادخ  دزن  امش  نیرت  یمارگ  هک  قیقحت  هب  و  درادن ؛ نامیا  درادن  هّیقت  هک  نآ 

مئاق روهظ  زا  شیپ  سک  ره  سپ  تسا ، تیبلا  لها  ام  مئاق  جورخ  زور  نآ  مولعم و  تقو  زور  ات  دومرف : درک ؟ هّیقت  دیاب  یک  ات  دش :
.تسین ام  زا  دنک  اهر  ار  هّیقت  ام 

.نازینک نیرتهب  هداز  تسا ، نم  دنزرف  نیمراهچ  دومرف : تسیک ؟ مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  امـش  زا  مئاق  هَّللا ! لوسر  نبای  دش : ضرع 
یسک نامه  تسوا  درک ؛ دهاوخ  رود  یملظ  ره  زا  كاپ و  یمتس  روج و  هنوگ  ره  زا  ار  نیمز  وا  هلیسو  هب  دنوادخ 
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دوش و ناشخرد  شرون  هب  نیمز  دزیخاـپب  نوچ  .شجورخ و  زا  شیپ  تبیغ  بحاـص  تسوا  و  دـننک ، کـش  شتدـالو  رد  مدرم  هک 
دوش هدیچیپ  مه  هب  وا  يارب  نیمز  هک  یسک  نآ  تسوا  دنکن ؛ ملظ  يرگید  رب  سک  چیه  هک  دزاس  اپ  هب  مدرم  نایم  رد  تلادع  نازیم 

نآ هب  هک  دنونـشب  ار  نآ  نیمز  لها  همه  هک  دروآرب  گـناب  وا  ماـن  هب  نامـسآ  يوس  زا  يداـنم  هک  نآ  تسوا  و  درادـن ؛ يا  هیاـس  و 
هک دینک  يوریپ  وا  زا  تشگ ، راکـشآ  ادخ  هناخ  رانک  دنوادخ  تّجح  هک  دیـشاب ! هاگآ  دیوگ : یم  يدانم  .دنوش  یم  توعد  بانج 

ْتَّلَظَف ًهَیآ  ِءآـمَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَـشَن  ْنِإ  : » هک ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  لوـق  ینعم  تـسا  نـیمه  و  تـسوا ، دوـجو  رد  وا و  اـب  ّقـح 
.دنهن ندرگ  نآ  يارب  یگمه  هک  میتسرف  نانآ  رب  [ يا هناشن  و   ] یتیآ نامسآ  يوس  زا  میهاوخب  رگا  (1) ؛ َنیِعِضاخ » اَهل  ْمُُهقانْعَأ 

نم متفگ : مالـسلا  مهیلع  یـسوم  نب  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  هب  تفگ : هـک  هدـش  تـیاور  ینـسح  هَّللا  دـبع  نـب  مـیظعلا  دـبع  زا  و 
زا دشاب  هدش  رپ  هک  نانچ  دنک ، یم  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  نآ  یشاب ، مالـسلا  مهیلعدمحم  تیب  لآ  زا  مئاق  وت  هک  مراودیما 

، ادـخ نید  يوس  هب  يداه  و  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  رما  هب  مئاق  زج  تسین  ناماما  ام  زا  کی  چـیه  مساـقلاوبا  يا  دومرف : .ملظ  روج و 
یم طسق  لدـع و  زا  رپ  ار  نآ  دـنک و  یم  كاپ  راکنا  رفک و  لـها  زا  وا  هلیـسو  هب  ار  نیمز  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  هک  مئاـق  نآ  یلو 
مارح اه  نآ  رب  وا  مان  ندرب  و  ددرگ ، یم  بیاغ  ناشرظن  زا  وا  صخش  و  دنام ، یم  هدیشوپ  مدرم  رب  شتدالو  هک  تسا  یـسک  دزاس ،

هلآو هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هینک  مه  مانمه و  وا  .تسا 

ص:146

هیآ 4. ءارعش ، هروس  . 294 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 164 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_146_1
http://www.ghaemiyeh.com


دصیـس و ردـب  لها  دادـعت  هب  شنارای  زا  دوش و  ناسآ  شیارب  یتخـس  ره  ددرگ و  یم  هدـیچیپ  شیارب  نیمز  هک  تسوا  دـشاب و  یم 
ُهَّللا ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  : » هک ّلجوّزع -  دنوادخ -  هدومرف  ینعم ]  ] تسا نیا  و  دـنیآ ، مهارف  نیمز  تسدرود  طاقن  زا  رفن  هدزیس 

.تسا اناوت  يراک  ره  رب  دنوادخ  دروآ ، دهاوخ  ار  امـش  یگمه  دنوادخ  دیـشاب  اجک  ره  (1) ؛ ٌریِدَق » ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج 
هب شنارای  هرامـش  نوچ  دزاس و  یم  رهاظ  ار  وا  رما  دنوادخ  دنوش ، عمتجم  شتمدـخ  هب  صالخا  لها  زا  رفن  دادـعت  نیا  هاگره  سپ 

دهاوخ ادخ  نانمـشد  زا  هتـسویپ  دنک و  یم  جورخ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  نذا  هب  دیـسر ، تسا -  رفن  رازه  هد  هک  لماک -  دـْقِع  کی 
.دوش یضار  لاعتم  دنوادخ  ات  تشک 

؟ هدش یضار  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  تسناد  دهاوخ  هنوگچ  وا  نم ! ياقآ  يا  متفگ : ترضح  نآ  هب  دیوگ : میظعلا  دبع 

(2) .دنازوس یم  دروآ و  یم  نوریب  ار  يّزع  تال و  دوش  لخاد  هنیدم  هب  هک  یماگنه  سپ  دزادنا ، یم  تمحر  شلد  رد  دومرف :

جرف هرابرد  وا  زا  متشون و  همان  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  رکسعلا  بحاص  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  رایزهم  نب  یلع  زا  و 
(3) .دیشاب جرف  عّقوتم  درک ، تبیغ  نیملاظ  نیمزرس  زا  امش  بحاص  هاگره  تشون : باوج  رد  مدیسرپ ،

ترضح رب  تفگ : هک  تسا  لوقنم  يرعشالا  دعس  نب  قاحسا  نب  دمحا  زا  و 
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دوخ سپ  منک ، لاؤس  شدوخ  زا  دعب  نیشناج  هرابرد  متـشاد  میمـصت  مدش و  لخاد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  دمحموبا 
مدآ تقلخ  ماگنه  زا  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  هک  یتسرد  هب  قاحسا ! نب  دمحا  يا  دومرف : درک و  زاغآ  ار  نخـس  ترـضح  نآ 

زا ار  الب  یهلا  تّجح  هب  تشاذگ ، دهاوخن  هتشاذگن و  یلاخ  قلخ  رب  دوخ  تّجح  زا  هاگ  چیه  ار  نیمز  تمایق  ییاپرب  ماگنه  ات  زین  و 
.دروآ یمرب  ار  نیمز  تاکرب  وا  هب  دراب و  یم  ورف  ناراب  وا  [ تکرب  ] هب دزاس و  یم  رود  نیمز  لها 

رد دمآ  نوریب  سپـس  تفر ، هناخ  نوردنا  هب  هلجع  اب  تساخرب و  تسیک ؟ امـش  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  سپ  هَّللا ! لوسر  نبای  مدیـسرپ :
رب رگا  قاحـسا ! نب  دمحا  يا  دومرف : هاگ  نآ  تشاد ، هناش  رب  دوب  هدراهچ  بش  هام  دـننام  شتروص  هک  هلاس  هس  یکدوک  هک  یلاح 

هلآو و هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مانمه  وا  مداد ، یمن  ناشن  وت  هب  ار  دـنزرف  نیا  يدوبن  زیزع  شیاه  تّجح  و  ّلجوّزع -  دـنوادخ - 
لَثَم قاحسا ! نب  دمحا  يا  .ملظ  روج و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  یلاح  رد  دنک  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  تسا  بانج  نآ  هینک  مه 
رگم دبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  نآ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  وا  دنگوس ! ادخ  هب  تسا ، نینرقلاوذ  رـضخ و  لَثَم  تّما  نیا  رد  وا 

.دهد قیفوت  شجرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  هب  و  درادب ، تباث  شتماما  هب  داقتعا  رارقا و  هب  ار  وا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  نآ 

نابز اب  كدوک  نآ  سپ  دبای ؟ شمارآ  نانیمطا و  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  متـشاد : هضرع  دـیوگ : یم  قاحـسا  نب  دـمحا 
رثا و لابند  نیع  ندید  زا  سپ  متـسه ، وا  نانمـشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  وا و  نیمز  رد  هَّللا  هیقب  نم  دومرف : تفگ و  نخـس  حیـصف  یبرع 

! قاحسا نب  دمحا  يا  درگم ، هناشن 
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ضرع مدیسر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  هرابود  دش ، دعب  زور  نوچ  .مدمآ  نوریب  رورسم  لاحشوخ و  سپ  دیوگ : قاحـسا  نب  دمحا 
يراج نینرقلا  يذ  رـضخ و  زا  وا  رد  هک  یـشور  سپ  ملاحـشوخ ، یلیخ  یتشاذـگ  ّتنم  نم  رب  هچنآ  هب  نم  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک :

، يرآ دومرف : دـش ؟ دـهاوخ  ینـالوط  وا  تبیغ  ًاـمتح  هَّللا ! لوـسر  نباـی  متفگ : .تبیغ  لوـط  دـمحا ! يا  دوـمرف : تسا ؟ مادـک  تسا 
هک یـسک  رگم  دـنام  یمن  یقاب  دـندرگرب و  نآ  زا  دنتـسه  رما  نیا  هب  دـقتعم  هک  یناسک  رتشیب  هک  ییاج  ات  مراـگدرورپ  هب  دـنگوس 

دییأت دوخ  بناج  زا  یحور  هب  ار  وا  دـسیونب و  شبلق  رد  ار  نامیا  دـشاب و  هتفرگ  نامیپ  ام  تیالو  يارب  وا  زا  ّلـجوّزع -  دـنوادخ - 
وت هب  هچنآ  ریگب  سپ  تسا ، هَّللا  بیغ  زا  یبیغ  دنوادخ و  رارـسا  زا  يّرـس  یهلا و  روما  زا  يرما  نیا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  .دـیامرف 

(1) .دوب یهاوخ  نییّلع  رد  ام ، اب  تمایق  يادرف  هک  شاب  نیرکاش  زا  رادب و  یفخم  ار  نآ  متخومآ و 

هَّللا سّدق  يرمـس -  دـمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  خیـش  هک  لاس  نآ  تفگ : هک  تسا  لوقنم  بتکملا  دـمحم  نب  نسح  دـمحموبا  زا  و 
یعیقوت مدرم  يارب  مدـید  متفر ، شروضح  هب  شتوف  زا  لـبق  زور  دـنچ  مدوـب ، دادـغب )  ) مالـسلا هنیدـم  رد  نم  تشذـگرد ، هحور - 

: تسا نینچ  نآ  تروص  هک  دروآ  نوریب 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

رما سپ  درم ، یهاوخ  رگید  زور  شـش  اـت  وت  هک  دـنادرگ ، داـیز  وت  ّقح  رد  ار  تناردارب  رجا  دـنوادخ  يرمـس ! دـمحم  نب  یلع  يا 
يروآ عمج  ار  تدوخ 
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نآ و  ّلجوّزع -  دنوادخ -  نذا  هب  رگم  تسین  روهظ  و  هدـش ، عقاو  هّمات  تبیغ  هک  نکم  ّتیـصو  تدوخ  زا  دـعب  ینیـشناج  هب  نک و 
تدهاشم ياعدا  هک  دمآ  دنهاوخ  یناسک  نم  نایعیش  زا  .دوب و  دهاوخ  متس  زا  نیمز  ندش  رپ  اه و  لد  تواسق  تّدم و  لوط  زا  دعب 

الو .تسا  هدننز  ارتفا  يوگغورد  دنک ؛ تدهاشم  ياعدا  ینامسآ  هحیص  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ  سک  ره  هک  دیـشاب ! هاگآ  دننک ،
.میظعلا ّیلعلا  هَّللاب  ّالإ  هّوق  الو  لوح 

.دوب راضتحا  لاح  رد  میتشگزاب ، وا  دزن  مشـش  زور  نوچ  میتفر و  نوریب  وا  دزن  زا  میتشادرب و  هخـسن  عیقوت  زا  ام  هاگ  نآ  دیوگ : یم 
ار نآ  دوخ  هک  تسا  يرما  ار  دـنوادخ  ُهُِغلاـب ؛» َوُه  ٌْرمَأ    ِ ِهَّلل : » دوـمرف باوـج  رد  تسوـت ؟ زا  دـعب  ّیـصو  یـسک  هچ  میدیـسرپ : وا  زا 

(1) .دش هدینش  وا  زا  هک  دوب  ینخس  نیرخآ  نآ  و  داب -  یضار  وا  زا  ادخ  هک  تفر -  ایند  زا  .دیناسر و  دهاوخ 

هلسلس اب  هک  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  بیاغ -  ماما  تبیغ  هرابرد  تسا  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  رابخا  زا  یتمـسق  نیا  میوگ : یم 
هدش رکذ  ًالبق  مه  یبلاطم  .مدرک  لقن  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  زا  دمآ ، دهاوخ  باتک  همتاخ  رد  مراد و  نم  هک  يدنس 

.دمآ دهاوخ  ًادعب  زین  یبلاطم  و 

: مینک رکذ  تسا  هتسیاش  ار  هتکن  دنچ  اجنیا  رد 

لوا هتکن 

لوا هتکن 

ام يارب  روهظ  زا  سپ  هدـشن و  نایب  اـم  يارب  هک : تسا  نآ  مکی  مسق  تسا : مسق  ود  نآ  هک  مالـسلا ، هیلع  ترـضح  نآ  تبیغ  ببس 
خیش .دش  دهاوخ  شاف 
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قیقحت هب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضفلا  نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ  دنس  هب  قودص 
.دتفا یم  دیدرت  هب  ییوج  لطاب  درف  ره  تبیغ  نامز  رد  هک  تسین  نآ  زا  يزیرگ  تسا و  ینالوط  یتبیغ  ار  رما  نیا  بحاص  هک 

.تسا هدشن  هداد  نذا  ام  هب  نآ  ندرک  شاف  هک  يرما  رطاخ  هب  دومرف : موش ! تیادف  ارچ ؟ مدرک : ضرع 

زا شیپ  یهلا  ياـه  تّجح  ياـه  تبیغ  رد  هک  یتمکح  هجو  ناـمه  دومرف : تسیچ ؟ وا  تبیغ  رد  تمکح  هجو  سپ  متـشاد : هضرع 
هجو هک  يروـط  ناـمه  دوـش  یمن  موـلعم  شروـهظ  زا  دـعب  زج  ترـضح  نآ  تبیغ  رد  تمکح  هجو  هـّتبلا  .تـسا  هدوـب  باـنج  نآ 

فشک مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  راوید  نتشاد  اپ  هب  ناوجون و  نتشک  یتشک و  ندرک  خاروس  زا  مالسلا  هیلعرـضخ  ياهراک  تمکح 
بیغ زا  ادخ و  ّرس  زا  لاعتم و  دنوادخ  رما  زا  تبیغ )  ) رما نیا  لضف ! رسپ  يا  .رگیدکی  زا  اه  نآ  ییادج  تقرافم و  ماگنه  رگم  دشن 

تـسا تمکح  قفاوم  وا  ياهراتفگ  اهراک و  همه  هک  نیا  هب  میهد  یم  یهاوگ  تسا ، میکح  دنوادخ  هک  میتسناد  نوچ  تسا و  ادخ 
(1) .دشاب هدشن  نشور  ام  رب  نآ  هجو  هک  دنچره 

، نم تبیغ  ّتلع  اـّما  و  تسا : هدـمآ  هدـش  تیاور  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  تّجح -  ترـضح  زا  جاـجتحا  رد  هک  یعیقوـت  رد  و 
هدروآ نامیا  هک  یناسک  يا  (2) ؛ ْمُکْؤُسَت » ْمَُکل  َْدُبت  ْنِإ  َءآیْـشَأ  ْنَع  اُولَئْـسَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دیامرف یم  ّلجوّزع -  دنوادخ - 

دیا

ص:151
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يارب یتعیب  وا  ندرگ  رد  هک  نیا  رگم  دوبن  مناردپ  زا  کی  چیه  .دیآ  دب  ار  امـش  ددرگ  شاف  ناتیارب  هاگره  هک  دیـسرپم  ییاهزیچ  زا 
(1) .تسین مندرگ  رب  اه  توغاط  زا  يدحا  يارب  یتعیب  هک  منک  یم  جورخ  یلاح  رد  نم  یلو  دش ، عقاو  شنامز  شکرس 

: تسا هجو  دنچ  هک  دنا  هدومرف  نایب  ام  يارب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  تسا  نآ  مود : مسق 

ندش هتشک  زا  سرت   - 1

نامه تسه ، زین  ریشمش  اب  مایق  ترـضح و  نآ  جورخ  للع  زا  یکی  نیا  .تشذگ و  ترـضح  نآ  سرت  فوخ و  ثحب  رد  هک  نانچ 
تـسا بجاو  ینعی  دننز ، یم  ار  شندرگ  دنکن  جورخ  رگا  دومرف : هک  میدروآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ثیدـح  رد  هک  روط 

، تسا رهاظ  ماما  اسب  هچ  .نآ و  ریغ  تضهن و  مایق و  زا  تسا  معا  روهظ  هک  اریز  دزیخاپب ، هحلـسا  ریـشمش و  اـب  شدوخ  ظـفح  يارب 
نآ نانمـشد ، دـیامنن  مایق  رگا  نیاربانب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  زج  هب  ناماما  ریاس  دـننام  دـنک  یمن  مایق  ریـشمش  اب  یلو 

.دندیناسر لتق  هب  نایغط  رفک و  ملظ و  يور  زا  ار  شنیرهاط  ناردپ  هک  روط  نامه  دنشک ، یم  ار  ترضح 

دنشاب هتشادن  یتعیب  ترضح  نآ  ندرگ  رب  اه  توغاط  زا  مادک  چیه   - 2

.تسا هدیدرگ  رکذ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ثیدح  رد  هتشذگ و  عیقوت  رد  هجو  نیا  هک 

ناگدنب شیامزآ  ناحتما و   - 3

.دیامن كاله  ار  نارفاک  دنادرگ و  كاپ  صقن  بیع و  ره  زا  ار  نامیا  لها  ات  (2) ؛ َنیِِرفاکلا » َقَحْمَیَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َصِّحَُمِیلَو  »

ص:152
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.میدروآ ترضح  نآ  فوخ  رد  تسا و  مالسلا  امهیلع  قداص  رفعج  ماما  رفعج و  نب  یسوم  ماما  ثیدح  رد  هک  نانچ 

شیامزآ هک  نیا  ات  دش  دهاوخن  دیا  هتخود  نادب  مشچ  هچنآ  ادخ ! هب  دنگوس  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلعاضر  ترضح  زا  و 
.نیرتردان سپ  نیرتردان  رگم  دنامن  یقاب  امش  زا  هک  نیا  ات  و  دیدرگ ، ادج  مه  زا  قفانم  نمؤم و  دیوش و 

تارف بآ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  نارود  رد  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  و 
فیقث هفئاط  هب  هک  یماگنه  دـندش ، راوس  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  شدـنزرف  ود  یهارمه  هب  ترـضح  نآ  سپ  .درک  ناـیغط 

نم هک  مسق ! ادخ  هب  دومرف : مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  دنادرگرب ، ار  بآ  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : اه  نآ  داتفا ، ناش  راذگ 
، دنازیگنا یمرب  ام  یهاوخنوخ  هب  نم  دالوا  زا  نامزلا  رخآ  رد  ار  يدرم  دنوادخ  ًامتح  دش و  میهاوخ  هتـشک  ًامّلـسم  مدنزرف  ود  نیا  و 

لآ رد  ار  ادـخ  تفگ : دـهاوخ  نادان  درف  کی  هک  اجنآ  ات  دـندرگ ، صخـشم  ناهارمگ  ات  دوب  دـهاوخ  بیاغ  ناـنآ  رظن  زا  وا  هّتبلا  و 
(1) .تسین يزاین  مالسلا  مهیلعدمحم 

دنادرگ يراج  ترضح  نآ  رد  ار  یهلا  ناربمغیپ  ننس   - 4

.دماجنا یم  لوط  هب  نآ  تّدـم  هک  تسا  یتبیغ  ار  ام  مئاق  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریدـس  ثیدـح  رد  هک  نانچ 
رب ناشیاه  تبیغ  رد  ار  ناربمغیپ  ياه  ّتنـس  دهاوخ  یم  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  اریز  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  نبای  ارچ  متـشاد : هضرع 

نایاپ ار  نانآ  تبیغ  ياه  تّدم  هک  نیا  زا  تسا  ریزگان  ریدس  يا  و  دزاس ، يراج  زین  وا 
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ینانآ ياه  تنـس  ینعی  .دییآرد  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  امـش  هتبلا  هک  (1) ؛ ٍقَبَط » ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  : » دیامرف یم  یلاعت  دـنوادخ  درب ،
(2) .دنا هدوب  امش  زا  شیپ  هک 

دوشن عیاض  دنوادخ  عیادو   - 5

هَّللا دبعوبا  ترـضح  زا  نیدـلا  لامک  عیارـشلا و  للع  ياه  باتک  رد  هک  نانچ  دـنوش  یم  دـلوتم  نارفاک  تشپ  زا  هک  ینانمؤم  ینعی 
هـضرع مشـش ) ماـما  ینعی   ) ترـضح نآ  هب  تفگ : هک  درک  داـی  وا  هک  یـسک  زا  ریمع  یبا  نبا  زا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

باتک رد  هک  يا  هیآ  رطاخ  هب  دومرف : درکن ؟ گنج  رما  يادتبا  رد  شدوخ  نیفلاخم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ارچ  متـشاد :
هب دـندش ، یم  ادـج  نانمؤم ] زا  نارفاک   ] هچنانچ (3) ؛ ًامِیلَأ » ًاباذَـع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََـعل  اُولَّیََزت  َْول  : » هدـمآ ّلجوّزع -  يادـخ - 

: دومرف تسیچ ؟ ندش ) ادـج  كاپ و  لیّزت =   ) زا روظنم  متـشاد : هضرع  .میدومن  یم  كاندرد  یباذـع  ار  نانآ  زا  نارفاک  هک  یتسار 
هک نیا  ات  دنک  یمن  روهظ  هک  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسا  روط  نیمه  .دـندوب و  نارفاک  ياه  تشپ  بالـصا و  رد  تناما  هب  هک  ینانمؤم 
دش دهاوخ  هریچ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  نانمشد  رب  دندرگ  جراخ  نوچ  هک  دنیآ  نوریب  نیرفاک  تشپ  زا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  عیادو 

(4) .دشک یم  ار  اه  نآ  و 

ام لامعا  ياه  یتشز  حیابق و   - 6

ریما زا  هک  نانچ  ام ، تبوقع  يارب  تسا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  عناـم  میوش  یم  بکترم  اـم  هک  ییاـه  تیـصعم  فـالخ و  ياـهراک 
یلاخ ادخ  تّجح  زا  نیمز  هک  دینادب  و  دومرف : هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا 

ص:154

هیآ 19. قاقشنا ، هروس  . 305 - 1
.52/142 راونالا : راحب  . 306 - 2

هیآ 25. حتف ، هروس  . 307 - 3
.147 عیارشلا : للع  . 308 - 4
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(1) .تخاس دهاوخ  انیبان  وا  رادید  زا  ار  اه  نآ  ناشدوخ  رب  مدرم  فارسا  متس و  ملظ و  رطاخ  هب  دنوادخ  یلو  دنام  یمن 

شتعاطا رد  دنوادخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  و  هدمآ : نینچ  دـیفم  خیـش  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  عیقوت  رد  و 
دتفا و یمن  ریخأت  هب  نانآ  زا  ام  ياقل  تمعن  دنشاب ، يّدج  ممصم و  هدش ، هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  دهد -  يرای  ار  نانآ 

دراد یم  هدیـشوپ  نانآ  زا  ار  ام  هک  يزیچ  اهنت  سپ  تشگ ، یم  لیجعت  ام  هب  تبـسن  نیتسار  لماک و  تفرعم  اـب  اـم  رادـید  تداـعس 
(2) .دور یمن  راظتنا  نانآ  زا  دسر و  یم  ام  هب  ناشیا  زا  هک  تسا  يدنیاشوخان  ياهزیچ  انامه 

مود هتکن 

ماگنه زا  يرغـص  تبیغ  تّدم  يربک .)  ) رت گرزب  يرگید  و  يرغـص )  ) رت کچوک  یکی  تسا : تبیغ  ود  ار  ترـضح  نآ  هک  نادب 
لاس لوالا  عیبر  متشه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  تافو  هک  تسا  هدوب  يرُمس  تشذگرد  ات  ترـضح  نآ  ردپ  تافو 

تبیغ باسح  نیا  اـب  هک  تشه  تسیب و  دصیـس و  لاـس  نابعـش  همین  يرُمـس  تشذـگرد  و  هدوب ، يرمق  يرجه  تصـش  تسیود و 
داتفه يرغص  تبیغ  تّدم  میریگب ، ترضح  نآ  تدالو  ماگنه  زا  ار  تبیغ  يادتبا  رگا  یلو  .دوش  یم  لاس  تشه  تصـش و  يرغص 

رکذ یفاک  رد  هک  نانچ  تسا ، هدوب  جـنپ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعـش  همین  بانج  نآ  تدـالو  هک  اریز  دوب ، دـهاوخ  لاـس  هس  و 
.هدیدرگ

: هتفگ هک  تسا  لوقنم  دمحم  نب  دمحا  زا  دوخ  دنس  هب  باتک  نامه  رد  و 

ص:155
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یسک يازج  تسا  نیا  دش : رداص  مالسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما   ) دمحموبا ترـضح  هیحان  زا  یعیقوت  دش ، هتـشک  يریبز  هک  یماگنه 
هنوگچ ار  ادخ  تردق  تسین ! يا  هدـنامزاب  ام  يارب  تشک و  دـهاوخ  ارم  تشادـنپ  یم  ددـنب ، ارتفا  وا  يایلوا  هرابرد  دـنوادخ  رب  هک 

(1) .شش هاجنپ و  تسیود و  لاس  داهن ، م ح م د )  ) ار شمان  هک  دش  دلوتم  يدنزرف  ترضح  نآ  يارب  و  دید ؟

تـسیود لاس  عیقوت  ینعی  مینادب ، قلعتم  َجَرَخ )  ) هب ار  فرظ  هک  نیا  هب  درک  عمج  ناوت  یم  لبق  تیاور  تیاور و  نیا  رد  میوگ : یم 
ود نیا  یـسلجم  لضاف  هک  نانچ  مییامن ، لـمح  يرمق  رب  ار  يرگید  یـسمش و  خـیرات  رب  ار  یکی  اـی  دـمآ ، نوریب  شـش  هاـجنپ و  و 

(2) .تسا هدرک  دای  راحب  رد  ار  هیجوت 

موس هتکن 

نآ رون  قارشا  روهظ و  مکح  نامرف و  هکلب  تسین ، ینّیعم  ياهتنا  تقو و  تسا -  يرُمـس  تافو  نآ  يادتبا  هک  يربک -  تبیغ  يارب 
تبیغ زا  راحب  رد  هلمج  زا  دراد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  يدایز  رابخا  .تسا  دـنوادخ  تسد  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح - 
یتقو رما  نیا  يارب  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  لیـضف  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیش 
غورد دنتفگ ، غورد  دننک  یم  نییعت  ار  نآ  تقو  هک  یناسک  (3) ؛» َنُوتاّقَولا َبِذَک  َنُوتاّقَولا ، َبِذَک  َنُوتاّقَولا ، َبِذَک  : » دومرف تسه ؟

.دنتفگ غورد  دنتفگ ،

تقو هک  یناسک  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  و 
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(1) .درک میهاوخ  نییعت  ار  تقو  هدنیآ  رد  هن  میا و  هدرک  نییعت  ار  تقو  هتشذگ  رد  هن  ام  دنیوگ ، غورد  دننک  یم  نییعت  ار  روهظ 

رظتنم دـیما  روهظ  يارب  اـیآ  مدیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تفگ : هک  تسا  لوقنم  رمع  نب  لّـضفم  زا  هّجحملا  باـتک  رد  و 
يالوم يا  متـشاد : هضرع  .مینک  نییعت  نآ  يارب  یتقو  اـم  هک  هَّلل  شاـح  دومرف : دـننادب ؟ ار  نآ  مدرم  هک  تسه  ینّیعم  تقو  يدـهم 

امَّنِإ ُْلق  اهیـسُْرم  َناّیَأ  ِهَعاّسلا  ِنَع  َکَنُولَئْـسَیَو  : » دیامرف یم  یلاعت  دـنوادخ  هک  تعاس ، تسا  نآ  هک  اریز  دومرف : تسیچ ؟ ّتلع  نم !
دزن نآ  ملع  هتبلا  وگب  دوب ، دـهاوخ  تقو  هچ  هک  ار  تعاـس  ماـگنه  دنـسرپ  یم  وت  زا  (2) ؛ َوُه » َّالِإ  اِهْتقَِول  اهیِّلَُجی  یِّبَر ال  َدـْنِع  اـهُْملِع 

(3) .درک دناوتن  رهاظ  نشور و  ار  تعاس  نآ  وا  زج  یسک  تسا ، نم  راگدرورپ 

ار یتقو  مدرم  زا  سک  ره  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  ملسم  نب  دمحم  زا  یحیحص  ربخ  رد  و 
(4) .مینک یمن  نییعت  تقو  یسک  يارب  هاگ  چیه  ام  هک  اریز  ینک ، شبیذکت  هک  دریگن  ار  وت  وا  تبیه  سرتم و  درک ، نّیعم  وت  يارب 

؟ تسه یتقو  يدهم ) تلود   ) نآ يارب  ایآ  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  یتقو  هک  تسا  هیفنح  نب  دّمحم  ثیدـح  رد  و 
بش یس  هدعو  یسوم  هب  دنوادخ  تسا ، بلاغ  ناراذگ  تقو  ملع  رب  دنوادخ  ملع  هک  اریز  ریخ ، دومرف :
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( بش یـس   ) تقو نوچ  و  دنتـسناد ، لیئارـسا  ینب  هن  تسناد و  یم  ار  بش  هد  نآ  یـسوم  هن  دش ، هدوزفا  بش  هد  دعب  داد ، ار  تاقیم 
دایز مدرم  نایم  رد  يدنمزاین  رقف و  هک  یعقوم  یلو  .دندیتسرپ  هلاسوگ  اذل  داد ، بیرف  ار  ام  یـسوم  دـنتفگ : لیئارـسا  ینب  تشذـگ ،

(1) .دیشاب هدوب  یهلا  رما  راظتنا  رد  ماش  حبص و  ره  ماگنه  نآ  رد  دندرک ، راکنا  هتشادن و  لوبق  ار  رگیدکی  و  دش ،

هدومرف مالسلا  هیلع  یلع  متفگ : مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  تیاور  یلامث  هزمحوبا  زا  حیحـص  ربخ  رد  و 
هیلعرقاب ماما  میدیدن ؟ یـشیاسآ  تشذگ و  لاس  داتفه  هک  نآ  لاح  دوب و  دهاوخ  یتحار  الب  زا  دعب  تسا و  الب  لاس  داتفه  ات  تسا :

بـضغ دش ، هتـشک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نوچ  یلو  دوب ، هداد  رارق  لاس  داتفه  ات  ار  رما  نیا  یلاعت  دنوادخ  تباث ! يا  دومرف : مالـسلا 
شاف ار  نآ  امش  میتفگ ، امـش  هب  ار  بلطم  نیا  ام  تخادنا ، ریخأت  هب  لاس  لهچ  دص و  ات  ار  نآ  تفای و  تّدش  نیمز  لها  رب  دنوادخ 

ُهَّللا وُحْمَی  : » هک دادن  رارق  ام  دزن  نآ  يارب  یتقو  رگید  تخادنا و  ریخأت  هب  ار  نآ  مه  دـنوادخ  دـیتشادرب ، زار  نیا  زا  هدرپ  دـیتخاس و 
حول باتکلا =[  ّما  دزاس و  هدنیاپ  دهاوخ  ار  هچره  دـنک و  وحم  دـهاوخ  ار  هچره  دـنوادخ  (2) ؛ ِباتِکلا » ُّمُأ  ُهَدـْنِعَو  ُِتْبُثیَو  ُءآشَی  ام 

بلطم دومرف : متـشاد ، راـهظا  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  هب  ار  دونـش  تفگ و  نیا  دـیوگ : یم  هزمحوبا  .تسوا  دزن  ظوفحم ]
(3) .تسا روط  نامه 

ترضح نآ  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  ریصبوبا  و 
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یمن نییعت  تقو  هک  میتسه  ینادناخ  ام  دمحموبا ! يا  دومرف : تسا ؟ تقو  هچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  جورخ  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع 
! دمحمابا يا  دنیوگ .» یم  غورد  ناراذگ  تقو  َنُوتاّقَولا ؛ َبِذَـک  : » هدومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  هک  قیقحت  هب  مینک و 

سفن ندـش  هتـشک  و  یناسارخ ، جورخ  و  ینایفـس ، جورخ  و  ناضمر ، هاـم  رد  ادـن  ناـش  یلّوا  تسه : تمـالع  جـنپ  رما  نیا  زا  شیپ 
(1) .ءادیب رد  نیمز  یگتفرورف  و  هّیکز ،

غورد دننک  نییعت  تقو  هک  یناسک  و  تسا ، ادخ  هب  لوکوم  جَرَف ، ندیسر  اّما  و  هدمآ : تسا  يورم  راحب  رد  هک  یفیرـش  عیقوت  رد  و 
(2) .دنیوگ یم 

مراهچ هتکن 

.دنا هداد  ربخ  ار  ترضح  نآ  يربک ) يرغص و   ) تبیغ ود  ره  مالسلا  مهیلع  ناماما  هک  نیا 

ات دوش  یم  بیاغ  ناشرظن  زا  ناشماما  سپس  دومرف : مالسلا  مهیلع  همئا  ندرمش  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  راحب  رد 
مرکا ربمغیپ  هاـگ  نآ  دـیوگ : یم  يوار  .تسا  رت  ینـالوط  يرگید  زا  یکی  هک  درب  دـهاوخ  تبیغ  رد  ار  وا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتـقو 

نیمتفه زا  نیمجنپ  هک  یماگنه  رادـشه ! دومرف : دوب  هدرک  دـنلب  ار  شیادـص  هک  یلاح  رد  دـش و  هّجوتم  اـم  يوس  هب  مالـسلا  مهیلع 
ات دنک  یم  ربص  دومرف : دراد ؟ یعـضو  هچ  تبیغ  ماگنه  هَّللا ! لوسر  ای  مدیـسرپ : نم  دیوگ : مالـسلا  هیلع  یلع  .دوش  دیدپان  مدـنزرف 

رس و رب  ارم  همامع  هک  یلاح  رد  دنک  یم  جورخ  دنیوگ  یم  هعرک »  » نآ هب  هک  يا  هیرق  زا  سپـس  دهدب ، جورخ  هزاجا  وا  هب  دنوادخ 
راقفلاوذ ریشمش  رب و  رد  ارم  هرز 
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(1) .دینک يوریپ  وا  زا  تسا  هَّللا  هفیلخ  يدهم  نیا  هک : دنک  یم  ادن  يدانم  دشاب و  هتشاد  دوخ  اب  ار 

(2) .تسا تبیغ  ود  ار  رما  نیا  بحاص  هتبلا  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  و 

هتفگ شا  هرابرد  اه  نآ  زا  یکی  رد  هک  تسا  تبیغ  ود  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک : تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
(3) .تسا هتفر  نابایب  مادک  رد  هک  دوشن  مولعم  و  تسا ، هدش  كاله  دوش : یم 

تـسا تبیغ  ود  رما  نیا  بحاص  يارب  مزاح ! يا  دومرف : بیبح  نب  مزاح  هب  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  و 
زا  ] نکم قیدصت  ار  وا  هدـیناکت ، شربق  كاخ  زا  ار  دوخ  تسد  تفگ : دـمآ و  وت  دزن  یـسک  رگا  دوش ، یم  رهاظ  نآ  نیمود  رد  هک 

(4) [. ریذپن وا 

نآ نیتسخن  رد  ینالوط ، يرگید  هاتوک و  یکی  تسه : تبیغ  ود  مالـسلا  هیلع  مئاق  يارب  هدمآ : ترـضح  نآ  زا  رگید  ثیدـح  رد  و 
(5) .نید رد  وا  صوصخم  ناوریپ  زج  دناد  یمن  ار  شهاگیاج  یسک  اه 

مجنپ هتکن 

ینامعن زا  راحب  رد  هک  نانچ  دننیب ، یمن  ار  وا  اه  نآ  یلو  تسا ، نانآ  رظان  دـنیب و  یم  ار  مدرم  تبیغ  نامز  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا 
زا دوخ  دنس  هب 
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.تسا فسوی  زا  یتهابش  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدمآ  یفریـص  ریدس 
یم راکنا  ار  نخـس  نیا  ارچ  كوخ  هیبش  نوعلم  دارفا  نیا  دومرف : دـیهد ؟ یم  ربخ  ام  هب  یتریح  ای  تبیغ  زا  امـش  ایوگ  مدرک : ضرع 
دمآ تفر و  دندرک و  هلماعم  وا  اب  دنتفگ و  نخس  وا  اب  دندش و  دراو  فسوی  رب  دندوب  مهف  زیچ  لقاع و  دارفا  فسوی  ناردارب  دننک ؟

متـسه فسوی  نم  تفگ : یتقو  و  دنتخانـشن ، ار  وا  درکن  یفرعم  نانآ  هب  ار  شدوخ  اـت  نیا  دوجو  اـب  دوب ، ناـنآ  ردارب  وا  و  دـندومن ،
تّجح دـهاوخب  تاـقوا  زا  یتـقو  رد  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  هک  دـننک  یم  راـکنا  هچ  نادرگرـس  تّما  نیارباـنب  .دنتخانـش  ار  وا  سپ 

یم دنوادخ  رگا  .دوب  هار  زور  هدجیه  شردپ  وا و  نیب  هلـصاف  تشاد و  ار  رـصم  یهاشداپ  فسوی  .درادب  یفخم  نانآ  رب  ار  شدوخ 
هک دنک  نامه  شیوخ  تّجح  اب  دنوادخ  هک  تّما  نیا  دنک  یم  راکنا  هچ  سپ  .تسناوت  یم  دنامهفب ، شردپ  هب  ار  وا  ياج  تساوخ 
رد و  دـنک ، دـمآ  تفر و  اـه  نآ  ناـیم  رد  رما  نیا  بحاـص  هدـش  بصغ  شّقح  هک  امـش  مولظم  ياوشیپ  هک  نیا  و  درک ، فسوی  اـب 

ار شدوخ  هک  دـهد  نذا  ار  وا  دـنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنـسانشن ؟ ار  وا  یلو  دراذـگب ، اـپ  ناـشیاه  شرف  رب  دورب و  هار  ناـشیاهرازاب 
(1) .مفسوی نامه  نم  تفگ : یفسوی ؟ وت  دنتفگ : شناردارب  هک  یتقو  داد ، هزاجا  فسوی  هب  هک  نانچ  .دنک  یفّرعم 

جح مسوم  هب  ناـنآ  اـب  وا  سپ  تفاـی ، دـنهاوخن  ار  ناـشماما  مدرم  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  و 
(2) .دننیب یمن  ار  وا  اه  نآ  یلو  دنیب ، یم  ار  ناشیا  دوش و  یم  رضاح 
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مشش هتکن 

هب نیمرجم  هب  تبسن  اّما  درادن ، تافانم  تسا  ماما  ندرک  راکـشآ  بجوم  هک  یهلا  فطل  اب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تبیغ  هک  نیا 
ود يارب  ناحلاص  هب  تبـسن  اّما  و  یتسناد -  مشـش  هجو  رد  هک  روط  نامه  دنتـسه -  شندـش  یفخم  ببـس  ناشدوخ  هک  نیا  رطاـخ 

: هجو

هک نانچ  .تسا  رادید  هدهاشم و  دننام  ناشیا  يارب  تبیغ  هک  هدومرف  اطع  نانآ  هب  مهف  لقع و  ردـق  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  نیا   - 1
شخب رد  هَّللا  ءاش  نا  ثیدـح  نیا  .تسا  هدومرف  حیرـصت  ینعم  نیا  هب  یلباک  دـلاخوبا  ثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 

.دمآ دهاوخ  متشه 

یمن دیدرت  هب  شئایلوا  هک  تسناد  یم  دنوادخ  هتبلا  و  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نامعنلا  نب  دمحم  ثیدـح  رد  و 
(1) .تشاد یمن  یفخم  یندز  مهرب  مشچ  کی  نانآ  زا  ار  دوخ  تّجح  دنتفا  یم  دیدرت  هب  اه  نآ  هک  تسناد  یم  رگا  دنتفا و 

دنگوس دومرف : هک  هدمآ  ترضح  نآ  زا  لّضفم  ثیدح  رد  .میدروآ و  تبیغ  هب  عجار  ترضح  نآ  رابخا  رد  زین  ًالبق  ار  ثیدح  نیا 
(2) .تسا رت  حضاو  رت و  نشور  باتفآ  نیا  زا  ام  رما  ادخ ! هب 

.دروآ میهاوخ  متشه  شخب  رد  هک 

یعیقوت رد  بانج  نآ  دوخ  شیامرف  هک  نانچ  تسین ، عونمم  ناحلاص  زا  یـضعب  يارب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رادید  هک  نیا   - 2
نینچ نآ  رد  هک  رایزهم  نب  یلع  هّیضق  زین  .دناسر و  یم  ار  ینعم  نیا  میدروآ ، تبیغ  للع  زا  مشش  هجو  رد  هک 

ص:162

.339 نیدلا : لامک  . 330 - 1
.1/336 یفاک : . 331 - 2
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امـش زا  وا  دوـمرف : .تسا  بوـجحم  هدیـشوپ و  ملاـع  زا  هک  یماـما  متفگ : یهاوـخ ؟ یم  هـچ  نسحلاوـبا ! يا  دوـمرف : سپـس  هدـمآ :
(1) .تسا هدناشوپ  ناتلامعا  يدب  ار  وا  یلو  تسین ، هدیشوپ  بوجحم و 

هنیـس و یخارف  هب  هک  نک  هعجارم  اـجنآ  هب  یلیاـم  ار  نآ  لیـصفت  رگا  هک  هدـش  رکذ  نآ  ریغ  یلولا و  هرـصبت  باـتک  رد  ربـخ  نیا  و 
.دوب دهاوخ  دیفم  وت  لاح  حالص 

ضیف هب  ام  حلاص  ناگتـشذگ  زا  یعمج  تسا  مّلـسم  تسا و  نآ  قّقحت  عوقو و  یـش ء  کی  ناکما  رب  لیلد  نیرتهب  هک  نیا  رب  هفاضا 
دیاش هک  تسا  جراخ  ام  ثحب  هدودـحم  زا  ایاضق  نآ  لیـصفت  نایب  هک  دـنا ، هدـش  لـیان  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  رادـید 
نیا رب  یفاک  ّدح  هب  دیهاوخب  رگا  موش و  روآدای  باتک  همتاخ  رد  ار  اه  نآ  زا  يا  هشوگ  هک  دهد  قیفوت  نم  هب  ّلجوّزع -  يادـخ - 
جاح یـسدق ، ضیف  هب  فّرـشم  ینّابر و  ملاع  تافیلأت  زا  ود  ره  هک  يوأملا - » هّنج   » و بقاثلا » مجن   » ياه باتک  هب  دیوش  فقاو  رما 

.دینک هعجارم  دشاب -  یم  هللا  همحر  یسربط  يرون  نیسح  ازریم 

هیلع ماـما  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  هچ  دوـش  هتفگ  رگا  تسا : هتفگ  هبیغلا »  » باـتک رد  هللا  هـمحر  يدـهلا  مـلع  یـضترم  لـجا  دّیـس  و 
هتشادن دوجو  ًالصا  هک  نیا  نیب  و  دربن ، یعفن  يو  زا  يرشب  دسرن و  وا  دزن  هب  یـسک  دشاب و  بیاغ  یلو  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مالـسلا 

وا هب  تبـسن  ّتیعر  هک  دناد  یم  يادخ  هک  یماگنه  ات  دـنامب  یتسین  رد  هک  تسین  اور  ایآ  و  دـشاب ، مودـعم )  ) حالطـصا هب  دـشاب و 
، دنریذپب وا  زا  دننک و  نیکمت 

ص:163

.778 هدش :-  پاچ  مارملا  هیاغ  اب  هک  یلولا -  هرصبت  . 332 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 181 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_163_1
http://www.ghaemiyeh.com


عقوم نآ  رد  هک  دنادب  وا  هب  تبسن  ار  مدرم  نیکمت  تعاطا و  هک  یتقو  ات  دنادرگ  بیاغ  روتـسم و  ار  وا  هک  دیناد  یم  زیاج  هک  نانچ 
؟ دزاس راکشآ  ار  وا 

شتمدخ هب  شتماما  هب  نادقتعم  شناتـسود و  ایلوا و  زا  يریثک  هّدـع  هک  میناد  یم  نکمم  زیاج و  ام  ًالّوا : دوش : یم  هتفگ  باوج  رد 
یم ار  عفن  نامه  دنـسر ، یمن  شتمدـخ  هب  بانج  نآ  نایعیـش  ناتـسود و  زا  هک  مه  یناسک  دـنرب و  عفن  شدوجو  ضیف  زا  دنـسرب و 

یعطق و ناشدوخ  رب  ار  شتعاطا  دنراد و  نیقی  ترضح  نآ  دوجو  هب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اه  نآ  هک  اریز  تسه ؛ فیلکت  رد  هک  دنرب 
بیدأت و ار  اه  نآ  ادابم  هک  دنتـسه  كانمیب  و  دنراد ، همهاو  سرت و  وا  زا  اه  فالخ  اه و  یتشز  باکترا  رد  ًامتح  دـنناد ، یم  مزال 

.دنوش یم  بکترم  رت  مک  ار  اه  یتشز  يور  نیا  زا  دنک ، هذخاؤم  هیبنت و 

يوس هب  هار  دـیوگ : یم  شدـنزرف  هب  باطخ  هّجحملا  فشک  باتک  رد  هللا  همحر  سوواط  نب  یلع  دّیـس  دـهاز  دـباع  ملاع  نینچمه 
لماک وا  ّقح  رد  ار  ناسحا  دهاوخب و  وا  هب  تبـسن  ار  ترـضح  نآ  تیانع  هنأش -  ّلج  دـنوادخ -  هک  یـسک  يارب  تسا  زاب  وت  ماما 

(1) .دیامرف

.دش دنهاوخ  روجنر  هتسخ و  ناگدنناوخ  و  مجح ، ُرپ  باتک  مروایب  هراب  نیا  رد  ار  نیحلاص  ياملع  نانخس  مهاوخب  رگا  هصالخ 

رداص يرمس  يارب  هک  یعیقوت  اب  سپ  هدش ، مه  عقاو  تسا و  نکمم  ترـضح  نآ  رادید  هک  دییامن  تباث  هاگره  دینک : لاکـشا  رگا 
هچ میدروآ -  ًالبق  هک  دش - 

ص:164

.154 هّجحملا : فشک  . 333 - 1
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هدهاشم ياعدا  ًاحیرص  هک  عیقوت  نآ  ای  تسا ؟ تباث  ترضح  نآ  ياقل  ناکما  ّهلدا  نیا  اب  هک  نیا  تفریذپ ، دیاب  ار  مادک  درک ؟ دیاب 
؟ دنک یم  بیذکت  ار 

راحب رد  یـسلجم  هک  تسا  نآ  اه  نآ  نیرت  ریذپلد  نیرت و  هجوم  هک  دنا  هدرک  رکذ  یهوجو  عیقوت  نآ  هرابرد  ام  ياملع  میوگ : یم 
هتـشاد رادید  هدـهاشم و  اب  مه  ار  تباین  ياعّدا  یـسک  هک  نیا  رب  دوش  لمح  ینعم  نیا  دـیاش  هتفگ : عیقوت  نآ  لقن  زا  سپ  هدروآ و 

ًادعب هک  يرابخا  دش و  رکذ  ًالبق  هک  يرابخا  اب  ات  دـناسرب  نایعیـش  هب  ترـضح  نآ  هیحان  زا  ار  يرابخا  ارفـس ، تروص  هب  هک  دـشاب ،
(1) .ملعی هَّللاو  .دشاب  هتشادن  تافانم  دیآ  یم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تبرغ   - 2

: دراد ینعم  ود  تبرغ  هک  نادب 

.راید رهش و  نطو و  نادناخ و  زا  يرود   - 1

.ناوعا نارای و  یمک   - 2

وا ادخ ! ناگدنب  يا  دییامن ، شا  يرای  ادخ ! ناگدنب  يا  سپ  .تسا  بیرغ  ینعم  ود  ره  هب  داب -  شیادف  مناج  هک  ترـضح -  نآ  و 
.دینک کمک  ار 

ماـما ثیدـح  رد  هچنآ  دـنک و  یم  تلـالد  زین  تبرغ  نیتـسخن  ینعم  رب  میدروآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تلزع  رد  هک  یبلاـطم  و 
دنوادخ دندش ، عمج  شیارب  صالخا  لها  زا  رفن  هدزیس  دصیس و  ینعی  دادعت  نیا  هاگره  دومرف : هک  تشذگ  مالسلا  هیلعداوج 

ص:165

.52/151 راونالا : راحب  . 334 - 1
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لاس هنوگچ  هک  نیبب  نک و  لّمأت  یمک  دـنمدرخ ! ناسنا  يا  سپ  .دـنک  یم  تلالد  تبرغ  مود  ینعم  رب  دزاس …  یم  رهاظ  ار  وا  رما 
.تسوا تبرغ  رب  دهاش  نیرتیوق  نیا  هک  تسا  هدشن  عمج  رّسیم و  ترضح  نآ  يارب  دادعت  نیا  هتشذگ و  اه  نرق  اه و 

لآ زا  تسا  یناوـج  هّیکز  سفن  هک : نیا  هدـش  لـقن  یـسوط  خیـش  تـبیغ  زا  راـحب  رد  هـک  تـسا  یتـیاور  ینعم  نـیا  رب  رگید  لـیلد 
یهاوخرذع نامـسآ  رد  هن  دنـشکب  ار  وا  نوچ  دوش و  یم  هتـشک  هانگ  مرج و  یب  هک  نسحلا  نب  دّمحم  شمان  مالـسلا ، مهیلعدمحم 

رظن رد  هک  دزیگنا  یمرب  یهورگ  اب  ار  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاق  دـنوادخ  ماگنه  نآ  رد  .يرواـی  نیمز  رد  هن  تشاد و  دـنهاوخ 
تـسد هب  تعرـس  هب  ناشیا  هک  دـنرادنپ  یم  نوچ  دـننک ، هیرگ  اه  نآ  لاح  هب  مدرم  دـنیامن  جورخ  یتقو  .دـنرت  مرن  همرـس  زا  مدرم 
یقیقح نانمؤم  اه  نآ  هک  دینادب  دـیاشگ ، یم  نانآ  يارب  ار  نیمز  براغم  قراشم و  دـنوادخ  یلو  دـش ، دـنهاوخ  دوبان  ناشنانمـشد 

(1) .دوب دهاوخ  نامزلا  رخآ  رد  اهداهج  نیرتهب  هک  دیشاب ! هاگآ  .دنتسه 

ناشیا هک  دنرادنپ  یم  دومرف : هک  تسا  نیا  نآ  رب  لیلد  تساه و  نآ  یمک  رطاخ  هب  همرـس ، هب  ترـضح  نآ  نارای  هیبشت  میوگ : یم 
یلع نینمؤملا  ریما  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  دـّیؤم  لیلد و  زین  .دـش و  دـنهاوخ  دوبان  ناشنانمـشد  تسد  هب  تعرـس  هب 

کمن مشچ و  همرس  نوچمه  رگم  تسین  اه  نآ  نایم  رد  لاسگرزب  دنتسه ، ناناوج  مالسلا  هیلع  يدهم  باحصا  هدمآ : مالـسلا  هیلع 
(2)  -. تسا کمن  اذغ  رد  اهزیچ  نیرت  مک  هک  اذغ -  رد 

ص:166

.52/217 راونالا : راحب  . 335 - 1

.52/333 راونالا : راحب  . 336 - 2
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هدـش تیاور  نیدـلا  لاـمک  رد  هک  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  شیاـمرف  دـنک  یم  تلـالد  تبرغ  ینعم  ود  ره  رب  و 
(1) .تساهنت هناگی و  يرارف  هدش  هدنار  نامه  رما  نیا  بحاص  دومرف :

هب عجار  مالـسلا  اـمهیلعرفعج  نب  یـسوم  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  هدـمآ  یّقر  ریثـک  نب  دوواد  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
دهاوخ شردـپ  هاوخنوخ  هک  دـشاب  یم  شنادـناخ  زا  ناهنپ  بیرغ  ياتکی  هدـش  هدـنار  ناـمه  وا  دومرف : .مدیـسرپ  رما  نیا  بحاـص 

(2) .دوب

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  اب  نیملسم  يزوریپ  هبلغ و   - 3

، تشاد تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  یهلا  هملک  يالعا  ادـخ و  نید  يایحا  ترـضح و  نآ  دوجو  هب  نیمز  تایح  ياـه  ثحب  رد 
.دمآ دهاوخ  یبلاطم  زین  نیرفاک  لتق  ثحب  رد  تشذگ و 

امَک ًهَّفاک  َنیِکِرْشُملا  اُوِلتاقَو  : » هیآ هب  عجار  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدش  تیاور  هرارز  زا  هجحملا  باتک  رد  و 
هنوگ چیه  هک  نیا  ات  دومرف : .دننک  یم  گنج  امش  اب  یگمه  اه  نآ  هک  نانچ  مه  ار  نیکرشم  همه  دیـشکب  و  (3) ؛ ًهَّفاک » ْمُکَنُوِلتاُقی 

و تسا ، هدیـسرن  هیآ  نیا  لیوأت  زونه  دومرف : .دـشاب  دـنوادخ  يارب  نید  مامت  و  (4) ؛ ِهَّلل ِ»  ُهُّلُک  ُنیِّدـلا  ُنوُکَیَو   » .دـنامن یقاب  یکرش 
هک نآ  دزیخاپب ، ام  مئاق  هاگره 

ص:167

.1/303 نیدلا : لامک  . 337 - 1

.2/361 نیدلا : لامک  . 338 - 2
هیآ 36. هبوت ، هروس  . 339 - 3

هیآ 39. لافنا ، هروس  . 340 - 4
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هیاس بش  هک  اجک  ره  ات  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  دنک و  یم  كرد  دوب  دهاوخ  هیآ  نیا  لیوأت  یپ  زا  هچنآ  دبایرد  ار  وا  نامز 
(1) .تسا هدومرف  دنوادخ  هک  نانچ  مه  دنام ، دهاوخن  نیمز  يور  رب  یکرش  هنوگ  چیه  هک  ییاج  ات  دیسر ، دهاوخ  دنکفا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  روهظ  تکرب  هب  نینمؤم  يزاین  یب  انغ و   - 4

ناسحا وا  هب  شدوخ  لام  زا  هک  دش  دهاوخ  یـسک  يوجتـسج  رد  امـش  زا  درم  کی  و  هدمآ : یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
يزور نانآ  هب  لّضفت  هار  زا  دنوادخ  هچنآ  هب  مدرم  .دریذپب  وا  زا  هک  تفای  دهاوخن  ار  يدـحا  دـهدب ، وا  هب  شلام  تاکز  زا  دـنک و 

 … دنوش یم  زاین  یب  هدومرف 

.دمآ دهاوخ  رون  ثحب  ن »  » فرح رد  ثیدح  نیا  مامت 

ف»  » فرح

ام هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تیانع  لضف و   - 1

.دنک یم  تیافک  نادنمدرخ  يارب  هک  میدروآ  شخب  نیمه  رد  باتک و  موس  شخب  رد  هنیمز  نیا  رد  یبلاطم 

لطاب ّقح و  نیب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  يزاسادج  لصف و   - 2

هَّللا دبعوبا  ترضح  تفگ : یم  هک  هدمآ  حلاص  وبا  نالجع  زا  لقن  هب  یشایع  ریـسفت  زا  راحب  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  لیلد 
: دنک یم  ادن  نامسآ  بناج  زا  يدانم  هک  نیا  ات  دسر  یمن  نایاپ  هب  اه  بش  اهزور و  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص 

ص:168
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: مدرک ضرع  دـیوگ : یم  يوار  .دـنوش  یم  ادـج  يرگید  زا  مادـک  ره  سپ  .دـیوش  ادـج  لطاب ! لها  يا  .دـیوش  ادـج  قح ! لها  يا 
ام : » دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  ریخ ، دومرف : دش ؟ دنهاوخ  طولخم  مه  هب  اه  نیا  مه  زاب  ادن  نیا  زا  سپ  ایآ  هَّللا ! کحلـصأ 
هک لاح  نیا  رب  ار  نانمؤم  دـنوادخ  هک  دـشابن  نینچ  (1) ؛ ِّبِیَّطلا » َنِم  َثِیبَخلا  َزیِمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُملا  َرَذَِـیل  ُهَّللا  َناـک 

(2) .دزاس ادج  هزیکاپ  زا  ار  دیلپ  هک  نیا  ات  دراذگاو  دیتسه 

و هدمآ : مالسلا  هیلع  مئاق  جورخ  روهظ و  نامز  عیاقو  هرابرد  ینالوط  یثیدح  نمض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  باتک  نامه  رد  و 
برغم فرط  زا  يدانم  کی  .دیوش و  عمج  تیاده ! لها  يا  دنک : یم  ادن  مد  هدـیپس  ماگنه  قرـشم ، هیحان  زا  ناضمر  هام  رد  يدانم 

یم رییغت  دیـشروخ  گنر  رهظ  ماگنه  نآ ، يادرف  .دیوش و  عمج  لطاب ! لها  يا  دشک : یم  دایرف  قفـش  یخرـس  ندش  دیدپان  زا  سپ 
« ضرالا ّهباد   » دنک و یم  ادج  مه  زا  ار  لطاب  ّقح و  دنوادخ  موس  زور  رد  و  ددرگ ، یم  یناملظ  هایس و  سپس  دوش ، یم  درز  دنک و 

یمرب ناـش  گـس  اـب  ناـش  فهک  زا  ار  اـه  نآ  دـنوادخ  سپ  دـنیآ ، یم  شیپ  نادرمناوج » فـهک   » اـت ناـیمور  دـیامن و  یم  جورخ 
مالـسلا هیلع  مئاق  ترـضح  میلـست  هک  دنتـسه  يدهاش  ود  اه  نیا  و  اهالمخ ، رگید  یکی  دراد و  مان  اخیلم  اه  نآ  زا  یکی  دـنازیگنا ،

(3) .دنشاب یم 

: دومرف یم  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدش  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  ینامعن  تبیغ  زا  و 
يدانم هک  نیا  ات  دسر  یمن  رخآ  هب  ایند 
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: دنک یم  ادن  رگید  راب  سپـس  .دنریگ  یم  رارق  نیمز  کی  رد  اه  نآ  سپ  دیوش ، عمج  ّقح  لها  يا  دـنک : یم  ادـن  نامـسآ  فرط  زا 
.دنریگ یم  رارق  رگید  نیمز  کی  رد  سپ  دینک ، عامتجا  لطاب  لها  يا 

ام  -: » ّلجوّزع يادخ -  هدومرف  تسا  نیا  و  هَّللاو ! هن  دومرف : دـنوش ؟ لخاد  رگید  هفیاط  رد  هفیاط  نیا  دـنناوت  یم  ایآ  مدرک : ضرع 
(2).(1) ِبِّیَّطلا » َنِم  َثِیبَخلا  َزیِمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  ام  یلَع  َنِینِمْؤُملا  َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک 

نآ .دسانـش  یم  ناشیاه  هرهچ  زا  ار  نانآ  ترـضح  نآ  هک  نیا  هب  دننک ، یم  ادج  لطاب  ّقح و  نیب  زین  يرگید  ترابع  هب  میوگ : یم 
هَّللا ءاش  نا  دـمآ ، دـهاوخ  بانج » نآ  ریـشمش  هب  نیرفاک  لتق   » رد بساـنم  یبلاـطم  .دـنارذگ  یم  ریـشمش  مد  زا  ار  شنانمـشد  هاـگ 

.یلاعت

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  نینمؤم  جرف   - 3

َِکلذ َّنِإَف  ِجَرَفلا ، ِلیِْجعَِتب  َءآعُّدـلا  اوُِرثْکَأَو  : » هک هدـمآ  جاجتحا  باـتک  رد  يورم  فیرـش  عیقوت  رد  هک  تسا  یتراـبع  نیا ، رب  لـیلد 
ینعی ددرگ ، یمرب  جرف  هب  کلذ »  » هراشا ًارهاظ  هک  .تسامـش  جرف  نآ  هک  اریز  جرف ، لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایـسب  و  (3) ؛ ْمُکُجَرَف »

.دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  روهظ  جرف و  رثا  رب  امش  جرف  هک 

َْکیَدَـی یلَع  َنِینِمْؤُمِلل  ِهِیف  ُجَرَفلاَو  َكُروُهُظ  ِهِیف  ُعَّقَوَتُملا  َکـُمْوَی  َوُهَو  ِهَعُمُجلا  ُمْوَی  اذـهَو  : » میناوـخ یم  هعمج  زور  تراـیز  رد  زین  و 
؛» َکِْفیَِسب َنیِِرفاکلا  ُْلتَقَو 
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نیا رد  وت  ریـشمش  هب  نارفاـک  ندـش  هتـشک  وت و  تسد  رب  ناـنمؤم  جرف  وت و  روهظ  و  تسوت ، زور  نآ  هک  تسا  هعمج  زور  زورما  و 
.دور یم  راظتنا  زور 

هیلع قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  تمدـخ  هب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یخرک  میهاربا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  و 
دوب يا  هوابون  ماگنه  نآ  هک  مالسلا  امهیلعرفعج  نب  یسوم  نسحلاوبا  مدوب  هتـسشن  شرـضحم  رد  هک  ییانثا  رد  مدوب ، هتفر  مالـسلا 

وت بحاص  نیا  میهاربا ! يا  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  .متـسشن  مدیـسوب و  ار  وا  متـساخرب ، وا  مارتحا  هب  دش ، دراو 
یم دنمتداعـس  وا  هب  ندیورگ  اب  رگید  ياه  هورگ  دنوش و  یم  كاله  وا  هب  يداقتعا  یب  ببـس  هب  ییاه  هورگ  اّما  نم ، زا  دـعب  تسا 

شنامز رد  نیمز  لها  نیرتهب  وا  بلُـص  زا  دنوادخ  هّتبلا  .دیامرف  نوزفا  يو  رب  ار  شباذع  دنک و  تنعل  ار  وا  لتاق  ادخ  سپ  دـندرگ ،
یتفگـش زا  سپ  نالف -  ینب  راّبج  ار  وا  تمکح ، ّرـس  تماما و  نوناک  شماکحا ، ملع و  ثراو  شّدج و  مانمه  دروآ ، یم  نوریب  ار 

دناـسر یم  رخآ  هب  ار  دوخ  رما  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  یلو  دـناسر ، یم  لـتق  هب  تداـسح  هار  زا  دوـش -  یم  رداـص  وا  زا  هک  ییاـه 
دوش لماک  يدهم ، ماما  نیمهدزاود  هب  ات  دروآرب  ینادنزرف  وا  تشپ  زا  ّلجوّزع -  دنوادخ  .دنشاب و  دونـشخان  نیکرـشم  هک  دنچره 

رظتنم و سک  ره  .تسا  هداد  رارق  شیوخ  سدـق  هاگیاج  رد  ار  ناشیا  هدـینادرگ و  صوصخم  دوخ  تمارک  اب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  هک 
ترـضح نآ  زا  هدز و  ریـشمش  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شیپاشیپ  هک  تسا  یـسک  دننام  دشاب  اه  نآ  نیمهدزاود  هب  دـقتعم 

.دشاب هدرک  عافد 

هب راـب  هدزاـی  نآ  زا  سپ  دـش ، هدـیرب  ترـضح  نآ  نخـس  تشگ و  دراو  هیما  ینب  ناراداوـه  زا  یکی  ماـگنه  نـیا  رد  دـیوگ : يوار 
.مدرک هعجارم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 
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ترـضح نآ  رب  و  متفر ] هنیدم  هب  مه  زاب   ] دش مود  لاس  نوچ  سپ  متـسناوتن ، اّما  دـنک ، مامت  ار  شنخـس  ترـضح  نآ  متـساوخ  یم 
، سرت ساره و  ینالوط و  ياه  شیامزآ  رایـسب و  یتخـس  زا  سپ  وا  میهاربا  يا  دومرف : نم  هب  مدوب  هتـسشن  هک  یلاح  رد  مدـش  دراو 

وت يارب  رادـقم  نیمه  میهاربا  يا  دـیامن ، كرد  ار  نامز  نآ  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  سپ  .دزاـس  یم  فرطرب  شنایعیـش  زا  ار  اـه  مغ 
.تسا سب 

(1) .تسا هتخاسن  نشور  ار  مناگدید  هدومنن و  لدشوخ  ارم  نینچ  نیا  ینخس  چیه  دیوگ : میهاربا 

يدـحا هک  اجنآ  ات  دومرف : اه  رابج  نامز  رد  نینمؤم  لاح  فصو  رد  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  و 
رت شزرا  یب  زین  شبحاـص  مشچ  رد  رادرم  زا  مدرم  رظن  رد  امـش  هک  اـجنآ  اـت  تفاـی و  دـهاوخن  شدوـخ  يارب  ییاـپ  ياـج  امـش  زا 
 - دنوادخ هدومرف  تسا  نیا  و  دیایب ) يزوریپ  نآ  دنوادخ و  يرای  ناهگان   ) دیتسه لاح  نآ  رد  امـش  هک  روط  نامه  دـش و  دـیهاوخ 

ناربمغیپ هک  اجنآ  اـت  (2) ؛ انُرْـصَن » ْمُهَءآج  اُوبِذُـک  ْدَـق  ْمُهَّنَأ  اوُّنَظَو  ُلُسُّرلا  َسَْأیَتْسا  اَذِإ  یّتَح  : » دـیامرف یم  شباتک  رد  هک  ّلـجوّزع - 
.دمآ اه  نآ  يارب  ام  يرای  ترصن و  دش ، دهاوخ  فالخ  ام  هدعو  هک  دندرک  نامگ  [ مدرم دندش و[ سویأم 

يا تفگ : سابع  نبا  هدـمآ : ینالوط  يربخ  رد  ساـبع  نبا  زا  هبنم  نب  بهو  زا  هک  تسا  تیاور  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  راـحب  رد  و 
مالسلا هیلع  يدهم  سپس  بهو !
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مالـسلا هیلع  یلع  نادنزرف  زا  یلو  تسین ، نم  دالوا  زا  وا  هک  ادخ  هب  دنگوس  هن ، تفگ : وت ؟ نادـنزرف  زا  مدیـسرپ : .دـنک  یم  جورخ 
رپ لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  نیا  ات  دهد  یم  جرف  تّما  رب  دنوادخ  وا  دوجو  هب  دبایرد ، ار  وا  نامز  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  تسا ،

(1) .دنک

و هدـمآ : تسا  لوقنم  لابقا  باتک  رد  هک  ناضمر  هام  مکی  تسیب و  زور  رد  ترـضح  نآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ياـعد  و 
(2) .دوش لصاح  جرف  مه  تناگدیزگرب  ایلوا و  يارب  وا  جرف  اب  هک  یسک  جرف  هب  یهد  هزاجا  هک  نیا 

.دروآ میهاوخ  ار  اعد  نیا  هَّللا  ءاش  نا 

نیرفاک ياهروشک  اهرهش و  حتف   - 4

وت ناـشلوا  دـنرفن ، هدزاود  نم  زا  دـعب  ناـماما  دومرف : هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد 
(3) .دنک یم  حتف  ار  نیمز  برغ  قرش و  وا  تسد  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  تسا  مئاق  ناشنیرخآ  یلع و  ای  یتسه 

سپ دومرف … : رباج  هب  یثیدح  رد  هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یـسوط  خیـش  یلاما  زا  راحب  مهن  دّلجم  رد  و 
مه هب  یلع  نم و  زا  هفطن  ود  ره  سپـس  داد ، ناـیاپ  وا  هب  ار  ّتیـصو  سپ  دـش ، دـلوتم  یلع  و  دومرف ، متخ  نم  هب  ار  توـبن  دـنوادخ 

ود نآ  هب  دنوادخ  و  دنتفای ، تدالو  مالسلا ) امهیلع  نینسح  ریِهَج =(  رهج و  ام  زا  تسویپ و 
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.1/282 نیدلا : لامک  . 352 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 191 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_173_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_173_3
http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخ حتف  ار  رفک  ياهرهش -  دومرف : ای  رهش -  هک  ار  یـسک  نآ  زین  داد و  رارق  ناشیا  زا  ارم  هیّرذ  و  دومرف ، متخ  ار  تّوبن  طابـسا ،
(1) .دوب دهاوخ  ناشیا  زا  هدش  رپ  متس  روج و  زا  هک  نآ  زا  سپ  دزاس ، یم  لدع  زا  رپ  ار  يادخ  نیمز  درک و 

(2) .دنا هدرک  رکذ  تغل  لها  هک  نانچ  تسا ، امیس  شوخ  يابیز  ینعم  هب  ریِهَج  رهج و  میوگ : یم 

، دنک یم  تموکح  لاس  هن  دصیـس و  مئاق  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راحب  مهدزیـس  دّلجم  رد  و 
دنوادخ .دشاب  هدش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  طسق ، لدع و  زا  دنک  یم  رپ  ار  نیمز  دـندنام ، راغ  رد  فهک  لها  هک  رادـقم  نامه 

هویش هب  و  دنامن ، یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  نید  زج  هک  نیا  ات  دشک  یم  ار  مدرم  دیاشگ و  یم  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا  يارب 
یحو وا  هب  دوش و  هدیدرََون  وا  يارب  نیمز  و  دنهد ، یم  باوج  ار  وا  دنک ، یم  ادص  ار  هام  باتفآ و  دیامن ، كولس  دوواد  نب  نامیلس 

(3) .دنک یم  لمع  یحو  هب  یهلا  رما  هب  سپ  دسر ، یم 

نم نادنزرف  زا  يدـهم  دومرف : هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هّماع  قیرط  زا  نآ  ریغ  مارملا و  هیاغ  باتک  رد  و 
يا هبنپ  يابع  ود  وا  رب  تسا و  یهایس  لاخ  شتسار  هنوگ  رد  تسا  ناشخرد  هراتـس  شتروص  ییوگ  یگلاس ، لهچ  هرهچ  رد  تسا 

(4) .دیاشگ یم  ار  كرش  ياهروشک  دروآ و  یم  نوریب  ار  اه  هنیجنگ  تسا ، لیئارسا  ینب  لاجر  زا  یکی  نوچمه 

ص:174

.2/114 یسوط : خیش  یلاما  37/46 ؛ راونالا : راحب  . 353 - 1
.1/206 برالا : یهتنم  . 354 - 2
.52/290 راونالا : راحب  . 355 - 3

.693 مارملا : هیاغ  . 356 - 4
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، دـنک تموکح  نم  نادـناخ  زا  يدرم  هک  نیا  ات  دوشن  اپب  تماـیق  دومرف : هک  تسا  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  زا  زین  و 
دنک ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  لاعتم  دنوادخ  دنامن ، یقاب  زور  کی  زج  ایند  رمع  زا  رگا  دیامن و  حتف  ار  ملیدلا  لبج  هینطنطـسق و 

(1) .دیامرف حتف  ار  نآ  ات 

ار يدرم  نیمز  میلاقا  زا  میلقا  ره  رد  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  راـحب  رد 
هب ینک  تواضق  هنوگچ  نآ  رد  هک  یتسنادن  يدیمهفن و  ار  نآ  هک  دش  دراو  وت  رب  یعوضوم  رگا  دـیوگ : یم  وا  هب  دـهد و  یم  رارق 

ياهاپ هب  يزیچ  دنسر  جیلخ  هب  نوچ  دتسرف ، یم  هینطنطسق  هب  يرکشل  .يامن و  لمع  تسا  نآ  رد  هچنآ  هب  نک و  هاگن  تتسد  فک 
سپ دنور ، یم  هار  بآ  يور  رب  هک  دنتسه  وا  نارای  نانیا  دنیوگ : هینطنطـسق ] نامدرم   ] .دنور یم  هار  بآ  يور  دنـسیون و  یم  دوخ 
هچنآ هب  دنوش و  یم  رهش  دراو  اه  نآ  دنیاشگ ، یم  اه  نآ  يور  هب  ار  رهـش  ِرد  ماگنه  نآ  رد  دشاب ! یم  یتالامک  هچ  ياراد  وا  دوخ 

(2) .دنهد یم  نامرف  دنهاوخ  یم 

مالسلا مهیلع  ناماما  یهاوخنوخ  يارب  رمحا  رفج  ندوشگ )  ) حتف  - 5

رفج رد  متـشاد : هضرع  .رمحا  رفج  تسا  نم  دزن  و  دومرف : روفعی  یبا  نبا  هب  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یفاـک  رد 
(3) .دیاشگ یم  نتشک  يارب  ریشمش  بحاص  ار  نآ  دوش ، یم  هدوشگ  یهاوخنوخ  تهج  هب  حالس و  دومرف : تسیچ ؟ رمحا 

ص:175

.695 مارملا : هیاغ  . 357 - 1
.52/365 راونالا : راحب  . 358 - 2

.1/240 یفاک : . 359 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 193 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_175_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_175_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_175_3
http://www.ghaemiyeh.com


مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مایق  روهظ و  اب  نینمؤم  یلاحشوخ )  ) حَرَف  - 6

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دروآ ، میهاوخ  یبسانم  بلاطم  ترضح » نآ  عفن   » ثحب ن »  » فرح رد  هراب  نیا  رد 

ق»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ریشمش  هب  نیرفاک  لتق   - 1

زا صاصتخالا  باـتک  زا  نآ  ریغ  راـحب و  رد  هک  ناـنچ  هدـمآ ، هراـب  نیا  رد  هک  تسا  يرتاوتم  هکلب  ضیفتـسم  راـبخا  نآ ، رب  لـیلد 
(1)؛ ِماْدقألاَو » یِـصاوَّنلِاب  ُذَـخُْؤیَف  ْمُهامیِِـسب  َنُومِرْجُملا  ُفَْرُعی   » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  ینهُد  هیواعم 

يا دومرف : .دـنوش  هدـنکفا  خزود ] هب  و   ] هتفرگ نانآ  ياهاپ  یناشیپ و  ياـهوم  زا  هک  دـنوش  یم  هتخانـش  ناـشیاه  هرهچ  زا  ناـمرجم 
یم ناشیاه  هرهچ  هب  ار  نیمرجم  تمایق ، رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  دـنرادنپ  یم  متفگ : دـنیوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  هیواعم !

كرابت راّبج -  دنوادخ  هنوگچ  دومرف : .دننکفا  یم  شتآ  هب  و  دنریگ ، یم  ار  نانآ  ناشیاهاپ  یناشیپ و  زا  دنک  یم  رما  سپ  دـسانش ،
هاگ ره  دومرف : تسیچ ؟ [ هیآ  ] نیا [ ینعم  ] سپ موش  تیادـف  متفگ : دراد ؟ زاین  هدـیرفآ  ار  اه  نآ  هک  یقیالخ  نتخانـش  هب  یلاـعت -  و 
مدق ناشیاه و  یناشیپ  اب  ار  نارفاک  دنک  یم  رما  هاگ  نآ  .دیامرف  اطع  ترـضح  نآ  هب  ار  اه  هرهچ  تخانـش  دـنوادخ  دزیخاپب  ام  مئاق 

(2) .دنارذگ یم  ریشمش  مد  زا  سپس  .دنریگب  ناشیاه 

ص:176

هیآ 41. نمحرلا ، هروس  . 360 - 1
.52/320 راونالا : راحب  . 361 - 2
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هجرف هَّللا  لّجع  ام -  مئاق  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  ریـصبوبا  زا  هجحملا  باتک  رد  و 
یم ریـشمش  مد  زا  ار  اـه  نآ  شباحـصا  وا و  سپ  دسانــش ، یم  ناـشیاه  هرهچ  هـب  ار  اـه  نآ  هـک  تـسوا  هدـش و  لزاـن  فیرــشلا - 
َُهلَو : » هیآ ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدش  تیاور  ریکب  نبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشایع  زا  (1)و  .دننارذگ

هاوخان هاوخ و  تسا ، نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هک  سک  نآ  ره  هک  نآ  لاـح  و  (2) ؛ ًاهْرَکَو » ًاعْوَط  ِضْرَألاَو  ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ 
لها هقدانز و  نیئباص و  يراصن و  دوهی و  هیلع  هک  یماگنه  هدش ، لزان  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  دومرف : .مدیـسرپ  .دـنیوا  رادربنامرف 

ناملـسم تبغر  عوط و  اب  سک  ره  .دـیامن  یم  داهنـشیپ  اه  نآ  هب  ار  مالـسا  و  دـنک ، یم  مایق  نیمز  برغ  قرـش و  رد  رفک  دادـترا و 
ناملـسم سک  ره  دهد و  ماجنا  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  هچنآ  دزادرپب و  تاکز  دناوخب و  زامن  هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  وا  دوش ،

رد موش ! تنابرق  مدرک : ضرع  .دـنامن  یقاب  دّـحوم  ریغ  رفن  کی  نیمز  براـغم  قراـشم و  رد  هک  نیا  اـت  دـنز  یم  ار  شندرگ  دـشن 
دنوادخ هاگره  دومرف : دنزب ؟ ندرگ  ای  دنک  ناملـسم  ار  اه  نآ  همه  دـناوت  یم  هنوگچ  مالـسلا  هیلع  مئاق  دنرایـسب ، مدرم  نیمز  يور 

(3) .دنادرگ مک  ار  دایز  دایز و  ار  كدنا  دهاوخب  ار  يزیچ 

ُهَرِهُْظِیل ِّقَحلا  ِنیِدَو  يدُـهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : » ریـسفت زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  تفگ : هک  تسا  ریـصبوبا  زا  و 
وا (4) ؛ َنوُکِرْشُملا » َهِرَک  َْولَو  ِهِّلُک  ِنیِّدلا  یَلَع 

ص:177

.217 هّجحملا : . 362 - 1
هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  . 363 - 2

.1/183 یشایعلا : ریسفت  . 364 - 3
هیآ 33. هبوت ، هروس  . 365 - 4
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هک دـنچره  دـنادرگ ، [ زوریپ و   ] رادومن نید  همه  رب  ار  وا  اـت  تسا  هداتـسرف  ّقـح  نید  تیادـه و  هب  ار  شربماـیپ  هک  تسا  ییادـخ ] ]
تقو هچ  موش ، تیادف  مدرک : ضرع  .هدشن  لزان  نآ  لیوأت  زونه  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : .مدیسرپ  .دنـشاب  هتـشاد  شوخان  ناکرـشم 
رگم دنامن  یقاب  یکرـشم  ای  رفاک  چیه  دـنک  جورخ  هاگره  هک  دزیخاپب ، هَّللا  ءاش  نا  مئاق  هک  یتقو  دومرف : دوش ؟ یم  لزان  نآ  لیوأت 

يا تفگ : دهاوخ  گنس  نآ  دشاب  گنـس  لد  رد  یکرـشم  ای  رفاک  رگا  هک  نیا  یتح  دشاب ، تحاران  ترـضح  نآ  جورخ  زا  هک  نیا 
(1) .دشک یم  ار  وا  [ نمؤم دنز و[ یم  رانک  ار  نآ  دنوادخ  سپ  .شکب  ار  وا  تسه  یکرشم  ای  رفاک  نم  مکش  رد  نمؤم !

َنِم ْمُهَّنَقیِذـَُنلَو   -: » ّلجوّزع دـنوادخ -  هدومرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدـمآ  رمع  نب  لّـضفم  زا  و 
باذع دومرف : دیسرپ ، .میناشچ  یم  گرزب  باذع  زا  شیپ  رت  کیدزن  باذع  زا  نانآ  هب  و  (2) ؛ ِرَبْکَألا » ِباذَعلا  َنوُد  ینْدَألا  ِباذَعلا 

(3) .تسا ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  ربکا  باذع  و  تسا ، رقس  باذع  رت ) کیدزن  یندا =( 

باذـع تسا و  یلاسکـشخ  یطحق و  یندا ، باذـع  هدـمآ : نینچ  هیآ  نیمه  ینعم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نایبلا  فشک  زا  و 
.نامزلا رخآ  رد  ریشمش  اب  مالسلا  هیلع  يدهم  مئاق  جورخ  ربکا ،

هجرف هَّللا  لّجع  مئاق -  هاگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یعوفرم  ثیدـح  رد  صاـصتخالا  زا  راـحب  رد  و 
دیآ یم  هفوک  نادیم  هب  دزیخاپب ، فیرشلا - 

ص:178

.51/60 راونالا : راحب  . 366 - 1
هیآ 21. هدجس ، هروس  . 367 - 2

.3/288 ناهربلا : ریسفت  . 368 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 196 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_178_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_178_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_178_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم رفح  ار  اجنآ  سپ  .دییامن  رفح  ار  اجنیا  دیوگ : یم  سپـس  دنک ؛ یم  هراشا  ییاج  هب  تسد  هب  دبوک و  یم  نیمز  رب  دوخ  ياپ  اب  و 
زا رفن  رازه  هدزاود  هاـگ  نآ  .دروآ  یم  نوریب  ورود  ِدوـخ  هـالک  رازه  هدزاود  ریــشمش و  رازه  هدزاود  هرز و  رازه  هدزاود  دــننک و 
وا رب  تسامش ، رب  هچنآ  سک  ره  دیامرف : یم  سپس  .دناشوپ  یم  نانآ  رب  ار  اه  نآ  دناوخ و  یم  ارف  ار  مجع  و  نامالغ -  ای  ناوریپ - 

(1) .دیشکب ار  وا  دوبن ،

مالـسلا هیلع  مئاق  هک  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یناـمعن  زا  و 
ترـضح نآ  هتبلا  .دشک  یم  ار  مدرم  هچنآ  زا  دننیبن  ار  وا  هک  دندش  یم  لیام  ناشرتشیب  دنک ، یم  اه  هچ  دیامن  یم  مایق  هک  یماگنه 

لآ زا  نیا  تفگ : دنهاوخ  مدرم  زا  يرایسب  هک  اجنآ  ات  دوش ، یمن  لدب  در و  ناشنایم  ریشمش  زج  سپ  دنک ، یمن  زاغآ  شیرق  زا  زج 
.درک یم  محر  هنیآ  ره  دوب  یم  ناشیا  زا  رگا  هک  تسین  مالسلا  مهیلعدمحم 

سپ دور ، یم  هفوک  يوس  هب  دنک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  یملید  داشرا  زا  و 
اج نامه  زا  دنراد : یم  هضرع  ترضح  نآ  هب  هدمآ ، نوریب  دنا ، هدیشوپ  هحلسا  دنوش و  یم  هدیمان  هیرتب   ] هک رفن  رازه  اه  هد  نآ ، زا 
زا ار  ناشیا  یگمه  ات  دهن  یم  اه  نآ  نایم  رد  ریشمش  ترضح  نآ  سپ  .تسین  يزاین  همطاف  ینب  رد  ار  ام  هک  درگزاب ، يا  هدمآ  هک 

ار نانآ  ياه  خاک  دشک و  یم  ار  هدننک  دیدرت  قفانم  ره  دوش و  یم  هفوک  لخاد  سپس  .درادرب  نایم 
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(1) .ددرگ دونشخ   - ّلجوّزع دنوادخ -  ات  دناسر ، یم  لتق  هب  ار  راید  نآ  نایوجگنج  دنک و  یم  بارخ 

.میدرک يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  نخس  هلاطا  زا  زیهرپ  رطاخ  هب  تسا  دایز  ًادج  هراب  نیا  رد  رابخا  میوگ : یم 

میجر ناطیش  لتق   - 2

هک نیا  مدیسرپ : ترضح  نآ  زا  تفگ : هک  هدروآ  رامع  نب  قاحسا  زا  یعوفرم  ثیدح  نمـض  هئیـضملا » راونالا   » باتک زا  راحب  رد 
وت هتبلا  (2) ؛ ِمُوْلعَملا » ِْتقَولا  ِمْوَی  یلِإ  َنیِرَْظنُملا  َنِم  َکَّنِإَف  : » هدومرف دوخ  باتک  رد  داد و  تلهم  مولعم  تقو  ات  ناطیـش  هب  دـنوادخ 

هاگره تسا ، مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاق  مایق  زور  مولعم  تقو  دومرف : تسا ؟ تقو  هچ  .نّیعم  ماـگنه  زور  اـت  یناـگتفای  تلهم  زا 
هاگ نآ  راگزور ! نیا  زا  ياو  يا  دیوگ : یم  دیآ و  یم  ینوبز  يراوخ و  اب  سیلبا  هک  دشاب  هفوک  دجـسم  رد  دزیگنارب  ار  وا  دنوادخ 

(3) .دسر یم  نایاپ  هب  وا  تلهم  هک  تسا  مولعم  تقو  زور  ماگنه  نآ  .دوش  یم  هدز  شندرگ  هتفرگ و  شا  یناشیپ  زا 

هدمآ و ینعم  نیمه  هب  زین  يرگید  تایاور  هدرک و  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   (4) ناهرب رد  ار  تیاور  نیا  ینارحب  میوگ : یم 
يرگید تیاور  تایاور و  نیا  نیب 
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تایاور رد  لعف  هک  اریز  .تسین  یتافانم  دـشک ، یم  ار  سیلبا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  ناهرب  راحب و  رد  هک 
رد زور  هن  تسا ، روهظ  نارود  ناـمز و  تیاور  نیا  رد  زور  زا  روظنم  .تسا و  هدـشن  حیرـصت  لـعاف  تسا و  لوـهجم  هغیـص  هب  لّوا 

.تسین هدیشوپ  عالطا  لها  رب  هک  فراعتم  حالطصا 

روهظ ماگنه  نینمؤم  ياه  لد  نادبا و  نتفای  تّوق   - 3

مالسلا امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدجاسلا  دّیـس  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  لاصخ  زا  راحب  رد  هک  یتیاور  دراد  تلالد  ینعم  نیا  رب 
یم رود  ار  تافآ  ام  نایعیـش  زا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دزیخاپب ، فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ام -  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : هک  هدروآ 
نآ دنادرگ و  یم  درم  لهچ  رادقم  هب  ار  ناشنادرم  زا  کی  ره  يورین  دهد و  یم  رارق  نهآ  زا  يا  هعطق  دننام  ار  ناشیاه  لد  دزاس و 

(1) .دوب دنهاوخ  نیمز  نارس  ماکح و  اه 

يدرم ره  دیایب ، ام  يدهم  دوش و  عقاو  ام  رما  هاگره  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  یثیدح  رد  رئاصب  زا  و 
یم دوخ  تسد  اب  ار  اه  نآ  دنک و  یم  دگل  دوخ  ياهاپ  اب  ار  ام  نانمشد  .دوب  دهاوخ  رت  هدنّرب  هزین  زا  رت و  يوق  ریش  زا  ام  نایعیش  زا 

(2) .ناگدنب رب  دنوادخ  جرف  تمحر و  لوزن  تسا  ماگنه  نیا  رد  .دنز 

هب طول  هک  نیا  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
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هب ای  منک  یگداتـسیا  امـش  ربارب  رد  هک  متـشاد  ییورین  شاـک  (1) ؛ ٍدـیِدَش » ٍنْکُر  یلِإ  يوآ  ْوَأ  ًهَّوـُق  ْمُِکب  ِیل  َّنَأ  ْوـَل  : » تفگ شموـق 
( مکحم هاگهانپ  دیدش =(  نکر  دنک و  انمت  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  يورین  هک  دوبن  نیا  زج  شدوصقم  .مدرب  یم  هانپ  یمکحم  هاگهانپ 

نهآ ياـه  هوک  هب  رگا  تسا و  رت  مکحم  نینهآ  هوک  زا  شلد  دراد و  ار  درم  لـهچ  تّوق  اـه  نآ  زا  درم  کـی  هک  دنتـسه  وا  ناراـی 
(2) .دشاب هدش  یضار  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  یتقو  رگم  دنراذگن  رانک  ار  اهریشمش  و  دنیامیپ ، یم  ار  اه  نآ  دنسرب ،

لد دـبای و  ار  درم  لهچ  يورین  اهامـش  زا  درم  ره  دوش ، نانچ  هاگره  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  و 
(3) .تفاکش دیهاوخ  ار  اه  نآ  دینک  هلمح  اه  هوک  هب  مکحم  ياه  لد  نآ  اب  رگا  هک  ددرگ  نهآ  يا  هعطق  نوچمه  ناشیاه 

دنوادخ دزیخاپب ، مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  هضور  رد  و 
اب ترـضح  نآ  دوب ، دـهاوخن  یکیپ  مئاق  اب  اه  نآ  نایم  هک  نیا  ات  دـنادرگ  یم  نوزفا  ار  اـم  نایعیـش  ياـه  مشچ  اـه و  شوگ  يورین 

(4) .تسه اجنامه  وا  دنونش و  یم  نانآ  دیوگ و  یم  نخس  ناشیا 

ردارب تسا  قرـشم  رد  هک  ینمؤم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  نامز  رد  دومرف : هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
(5) .دنیب یم  تسا  قرشم  رد  هک  ار  دوخ  ردارب  تسا  برغم  رد  هک  نآ  نینچمه  دنیب و  یم  تسا  برغم  رد  هک  ار  دوخ 
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دنک یم  ادا  ار  نینمؤم  ضرق   - 4

ای نمؤم  ره  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  رد 
سپ .دنک  ادا  ار  نآ  هک  تسا  ماما  رب  دشابن  فارسا  ای  داسف  هار  رد  هک  دیوگ  كرت  شدوخ  زا  دعب  یـضرق  دورب و  ایند  زا  یناملـسم 

(1) .تسا وا  هدهع  هب  نآ  ّتیلوئسم  دنکن  ادا  رگا 

، دـیآ یم  هفوک  يوس  هب  سپـس  دومرف : هک  هدـمآ  ینالوط  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ماـما  زا  راـحب  هّجحملا و  ياـه  باـتک  رد  و 
ضرق چـیه  و  دزاس ، دازآ  درخب و  ار  وا  هک  نیا  رگم  تشاذـگ  دـهاوخن  ار  یناملـسم  هدرب  چـیه  سپ  .دوب  دـهاوخ  اجنآ  رد  شلزنم 

چیه و  دنادرگرب ، شبحاص  هب  هک  نیا  ات  دراذگناو  ار  یسک  زا  هدش  عیاض  ّقح  چیه  و  دنک ، ادا  ار  شضرق  هک  نیا  رگم  دنامن  يراد 
هک نیا  رگم  دوشن  هتشک  یصخش  چیه  و  دراپـسب ، شنادناخ  هب  ار  شا  هید  هک  نیا  رگم  دوشن  هتـشک  ترـضح  نآ  هیحان  زا  يا  هدرب 
زا هک  نانچ  مه  دـنک ، رپ  لدـع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  نیا  ات  دزاس  دراو  يرمتـسم  ياطع  رد  ار  شا  هلئاـع  و  دـیامن ، ادا  ار  شـضرق 

ینیمز نآ  و  هدوب ، حون  هاـگلزنم  هبحر  و  درک ، دـهاوخ  تنوکـس  هبحر  رد  شنادـناخ  اـب  وا  دـشاب و  هدـش  رپ  ناودـع  متـس و  ملظ و 
هک بوخ ، هزیکاپ و  ینیمزرس  رد  رگم  دوشن  هتشک  دنکن و  تنوکس  مالسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  يدرم  چیه  و  تسا ، بوخ  هزیکاپ و 

(2) .دنتسه هزیکاپ  يایصوا  نانآ 

ماجنا مالسلا  هیلع  يدهم  هک  يراک  نیلّوا  دومرف : هک  هدمآ  قداص 7  ماما  زا  راحب  رد  و 
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ار نآ  دشاب  هتـشاد  یـضرق  ام  نایعیـش  زا  یکی  هدـهعرب  سک  ره  دـینک ! هّجوت  دـنک : یم  ادـن  ملاع  ياج  همه  رد  هک  نیا  دـهد ، یم 
ادا ار  همه  هک  دایز  كالما  اه و  هرقن  اهالط و  هب  دـسر  هچ  دـناسرب ، اه  نآ  نابحاص  هب  مه  ار  لدرخ  ریـس و  هناد  هک  نیا  ات  دـیوگب ،

(1) .دنک یم 

نینمؤم جئاوح  ياضق   - 5

نینمؤم جئاوح  ياضق   - 5

افتکا هعقاو  ود  نایب  هب  اجنیا  رد  دمآ و  دهاوخ  یبلاطم  ترـضح  نآ  ياهادـن  رد  تشذـگ و  تشاد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم 
: مینک یم 

لوا هعقاو 

: هک نیا  دش ، عقاو  باتک -  ّفلؤم  یناهفصا -  يوسوم  یقتدمحم  راک  هانگ  هدنب  نیا  يارب 

ترـضح و نآ  هب  ناضمر  هام  ياه  بش  زا  یکی  رد  سپ  دـش ، عمج  ما  هدـهع  رب  يدایز  ياه  ضرق  باتک ، فیلأت  زا  شیپ  لاس  هس 
نآ مدیباوخ ، مدومن و  تعجارم  دجـسم  زا  هک  باتفآ  عولط  زا  دعب  مدرک و  رکذ  ار  متجاح  مدش و  لسوتم  مالـسلا  مهیلع  شناردـپ 

رورسم لاحشوخ و  .میناسرب  وت  هب  میریگب و  دوخ  ّصاخ  ناتسود  لام  زا  ات  ینک  ربص  دیاب  يردق  دومرف : نم  هب  باوخ  رد  ترـضح 
یبوخ حالـص و  هب  ار  وا  هک  ناردارب  زا  یکی  تشذگ ، یهاتوک  تّدم  نوچ  مدروآ و  ياجب  ار  يادخ  رکـش  مدش و  رادیب  باوخ  زا 
یلیخ سپ  .تسا  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  زا  نیا  تفگ : داد و  یغلبم  دمآ و  نم  دزن  مدینش  یم  زیگنا  لد  میسن  يو  زا  متخانش و  یم 
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دنوادخ هک  تسا  نم  نیـشیپ  باوخ  ریبعت  نیا   (1) ؛» ًاّقَح یِّبَر  اهَلَعَج  ْدَق  ُْلبَق  ْنِم  َيایْؤُر  ُلیِوَْأت  اذه  : » متفگ دوخ  اب  متـشگ و  رورـسم 
.دیناسر تقیقح  هب  ار  نآ 

يو رب  يرما  چـیه  هک  دـنچره  دـینک ، هضرع  ترـضح  نآ  رب  ار  ناـتدوخ  جـئاوح  هک : منک  یم  شرافـس  ار  امـش  ینید ! ناردارب  يا 
دونـش و یم  ردام  مکـش  رد  ماما  دومرف : هک  هدـمآ  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  یفاک  رد  هک  نانچ  .تسین  هدیـشوپ 

نخس (2) و  ؛» ُمِیلَعلا ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ِِهتاِملَِکل  َلِّدَبُم  ًالْدَعَو ال  ًاقْدِص  َکِّبَر  ُهَِملَک  ْتَّمَتَو  : » هدش هتـشون  شا  هناش  ود  نیب  دوش  دلوتم  نوچ 
.تساناد و ياونـش  وا  تسین و  يا  هدـننک  نوگرگد  ار  وا  تاملک  تسا ، هدیـسر  ماـجنا  هب  لدـع  یتسرد و  هب  تراـگدرورپ  هدـعو  ]

رهش ره  لها  هچنآ  نآ ، هلیسو  هب  هک  دهد  یم  رارق  وا  يارب  رون  زا  يدومع  دنوادخ  دوش  یم  راذگاو  وا  هب  تماما ]  ] رما هک  یماگنه 
(3) .دنیبب دنهد ، یم  ماجنا 

هدرب ار  شمان  هک  یـصخش  زا  لئاسولا  باتک  رد  هک : هدرک  لقن  ینیلک  خیـش  زا  هّجحملا  فشک  زا  لقن  هب  يوأملا  هنج  باـتک  رد  و 
شیوخ ماما  اب  ار  يرارسا  یصوصخ و  تاجاح  تسا  لیام  یصخش  متشون : مالـسلا  هیلع  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تسا : هدروآ  نینچ 

سپ یتشاد  یتجاح  رگا  تشون : باوج  رد  ترـضح  نآ  دـیوگزاب ؟ شراگدرورپ  اب  دراد  تسود  هک  هنوگ  نامه  دراذـگ  ناـیم  رد 
(4) .دیسر دهاوخ  وت  هب  باوج  انامه  هک  هدب  تکرح  نآ  نتفگ  لکش  هب  ار  تیاه  بل 
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.دنک هعجارم  اه  نآ  ّناظم  هب  دهاوخب  سک  ره  هک  تسا  رایسب  هراب  نیا  رد  رابخا  میوگ : یم 

مود هعقاو 

: هدمآ نینچ  دیازفیب -  شرون  رب  دنوادخ  هک  يرون -  نیسح  ازریم  جاح  لیلج  ملاع  فیلأت  يوأملا  هنج  رد 

ردـنب نینکاس  زا  يو  .دـمآ  نیمظاک  هب  يدـهم » دـمحم  اقآ   » مان هب  يدرم  هن ، دون و  تسیود و  رازه و  لاس  یلوالا  يداـمج  هاـم  رد 
تختیاپ هتکلک  زا  هک  دوب ، تسا -  سیلگنا  رامعتـسا  فّرـصت و  رد  نونکا  مه  هک  همرب  کـلامم  نیچاـم و  رداـنب  زا  یکی  نیمولم - 

دـلوتم و هدـش  دای  ردـنب  رد  وا  یلو  تسا  زاریـش  لها  شردـپ  تسا ، هار  زور  شـش  يدود  ياه  یتشک  اب  ایرد  هار  زا  اـجنآ  اـت  دـنه 
يارب دوب ، هدنام  رک  لال و  يدوبهب  زا  سپ  هک  دوب  هدش  التبم  یتخـس  يرامیب  هب  روبزم  خـیرات  زا  شیپ  لاس  هس  تسا ، هتفای  شرورپ 

دـمآ و دـندوب  فورعم  راّجت  زا  هک  شیاه  لیماف  دزن  نیمظاک  هب  تسج و  لسوت  مالـسلا  مهیلع  قارع  ناماما  تراـیز  هب  نتفاـی  اـفش 
یتشک رانک  هب  ار  وا  شناگتـسب  دـش ، ءارماس  مزاع  يدود  یتشک  کـی  هدـمآ  ـالاب  دور  بآ  هک  نیا  اـت  درک  لزنم  اـجنآ  زور  تسیب 

وا ياهراک  دنیامن و  تبظاوم  تبقارم و  وا  زا  هک  دندرک  شهاوخ  دندرپس و  دندوب ، البرک  دادـغب و  لها  هک  ینارفاسم  هب  دـندروآ و 
.دننک هّجوت  وا  روما  رد  هک  دنتشون  ءارماس  نیرواجم  زا  یضعب  هب  زین  و  دنهد ، ماجنا  ار 

دش دراو  رّونم  بادرـس  هب  لاس  نامه  هیناثلا  يدامج  مهد  هعمج  رهظ  زا  دعب  دش ، دراو  سّدقم  كاپ و  نیمزرـس  نآ  هب  هک  یماگنه 
زا یعمج  هک  یلاح  رد 
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يور رب  ار  دوخ  لاح  حرـش  دـش ، کیدزن  صوصخم  هاگیاج  هب  لّسوت  عّرـضت و  اـب  دـندوب ، نآ  رد  ناـنیمطا  دروم  دارفا  نیـسّدقم و 
دوب هدشن  مامت  شیاعد  زونه  .تشاد  لّسوت  اعد و  ینالوط  یتّدم  مه  شدوخ  درک ، یم  اعد  تساوخرد  مدرم  زا  تشون و  یم  راوید 

.دمآ نوریب  سّدقم  هاگیاج  نآ  زا  حیصف  نابز  اب  داد و  افش  ار  وا  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  هزجعم  هب  دنوادخ  هک 

يزاریش نسح  دمحم  ازریم  ياقآ  هعیرشلا  جات  هعیشلا و  سیئر  ءاملعلا ، خیش  ءاهقفلا و  دّیس  ترضح  سرد  رضحم  هب  ار  وا  هبنش  زور 
ياه بش  دـش و  رورـس  يداش و  رد  قرغ  اج  همه  زور  نآ  .دـناوخ  كربت  باـب  زا  ار  دـمح  هروس  هل  مظعم  تمدـخ  رد  دـندروآ و 
مظن هب  ار  نایرج  دندرک و  یناغارچ  دنتفرگ و  نشج  مالـسلا  امهیلع  نییرکـسع  رهطم  نحـص  رد  الـضف  املع و  هبنـشود ، هبنـشکی و 

.دنتخاس رشتنم  دالب  رد  دندروآرد و 

، هدروآ مظن  هب  ار  هیـضق  نآ  هدید و  ار  شنتفای  افـش  عقوم  مه  ضرم و  عقوم  مه  هک  هدوب  یتشک  رد  روبزم  صخـش  اب  هک  یناسک  زا 
: تفگ نینچ  ینالوط  يا  هدیصق  رد  هک  تسا  يدادغب  يزونز  سابع  ّالم  جاح  دنمشناد  لضاف  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  حادم 

َنیِِرئاّزلاَو ُْتئِج  اهِماع  ِیفَو 

اهآَر ْدَق  ْنَم  َّرُس  ِهَْدَلب  یلِإ 

ًیتَف اهِیف  ِنیِّصلا  َنِم  ُْتیَأَر 

اهادُه ِمامِإ  ُّیِمَس  َناکَو 

َمالَکلا َدارَأ  ام  اذِإ  ُریُِشی 

اهاَرب ُْهنِم  ِسْفَّنِللَو 

َناسِّللا ُْهنِم  َمْقُّسلا  َدَّیَق  ْدَقَو 

اهامِد ِْهیَتَْلقُم  ْنِم  َقَلْطَأَو 
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ْنَم ِبادْرَس  ِباب  یلِإ  یفاوَف 

اهانُم ُلانَت  ًاّرَط  ُساّنلا  ِِهب 

ُروُزَی ٍناِسل  ِْریَِغب  ُموُرَی 

اهانِِعب ْتَهَد  ُْهنِم  ِسْفَّنِللَو 

ِرادِجلا َقْوَف  ُُبتْکَی  َراص  ْدَقَو 

اهافَش ُْهنِم  ِحوُّرِلل  ِهِیف  ام 

ِءآعُّدلا َدَْعب  َهَرایِّزلا  ُموُرَأ 

اهالَتَو يِرُطْسَأ  يَأَر  ْنَّمِم 

َحیِصَفلا ُدوُعَی  ِیناِسل  َّلََعل 

اهلِإلا وُعْدَأَو  ُروُزَأ  یِّلَعَو 

ٍِلبْقُم ٍلُجَر  ِیف  َوُه  اذِإ 

اهایِْقتَأ ْنِم  ِضْعَبلا  يَرَو  ُهاَرت 

َُهل ٍباتِک  َْریَخ  َطَّبََأت 

هط ُْنبا  َباغ  ُْثیَح  ْنِم  َءآج  ْدَقَو 

َبَتَک ْدَق  ام  ُعْدُأ  ِْهَیلِإ  یمْوَأَف 

اهاعَد ُهالَت  اّمَلَف  َءآجَو 

ًاِسلاج ًادِّیَس  ِِهب  یصْوَأَو 

اهافِش ِءآفِّشلِاب  َُهل  اْوَعَّدا  ْنِإ 

َهَْبیَغ ُهَلَخْدَأَو  َماقَف 

اهایِصْوَأ ْنِم  ِبَّیَغُملا  ِمامِإلا 
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ِیتَّلا ِهَّفُّصلا  ِهَْرفُح  یلِإ  َءآجَو 

اهایِض ُرُون  ِْنیَْعِلل  َیِه 

َجارِّسلا اهِیف  ٌرَخآ  َجَرْسَأَو 

اهارََیل ِهِمَف  ْنِم  ُهانْدَأَو 

ًارِفْغَتْسُم َهَّللا  یَعَد  َكانُه 

اهاُکِبب ٌَهلوُغْشَم  ُهاْنیَعَو 

َهالَّصلا ُدیُِری  اْهنِم  َداع  ْذُمَو 

اهافِش ُْهنِم  ُسْفَّنلا  َدَواع  ْدَق 

َناسِّللا ُْهنِم  ُهَّللا  َقَلْطَأ  ْدَقَو 

اهادَأ َّمَتَأ  ِهالَّصلا  َْکِلتَو 

.مدمآ دوش ، رورسم  دنیب  یم  ار  نآ  سک  ره  هک  يرهش  هب  نارئاز  اب  نم  هعقاو  نآ  لاس  رد 

.تسا مالسلا ) هیلع  يدهم   ) هدننک تیاده  ماما  مانمه  هک  تسا ، اجنآ  رد  نیچ  زا  یناوج  مدید 

.دیامن یم  راهظا  هلیسو  نیمه  هب  دراد  لد  رد  هچنآ  و  دنک ، یم  هراشا  دیوگب  نخس  دهاوخ  یم  هاگره  ناوج  نیا 
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.دوب هتخاس  ناور  اه  کشا  شناگدید  زا  دوب و  هدیشک  دنب  هب  ار  شنابز  يرامیب ،

.دنسر یم  ناشدیما  هب  رد  نآ  زا  مدرم  همه  هک  دمآ  یسک  بادرس  ِرد  رانک  هب  ناوج 

.دروآ یمن  بات  شلد  یلو  دنک  ترایز  تساوخ  یم  ینابز  یب  اب 

.مهاوخ یم  افش  نم  هک : نتشون  راوید  يور  ار  شدوخ  لاح  حرش  درک  عورش 

.دناوخ یم  ارم  هتشون  نیا  سک  ره  زا  مراد  ترایز  اعد و  سامتلا  نم 

.مروآ ياجب  اعد  ترایز و  منابز  اب  ددرگرب و  لّوا  تلاح  هب  منابز  دیاش 

.دننیب یم  ار  وا  اوقتاب  دارفا  زا  یضعب  هک  دید  ندمآ  لاح  رد  ار  يدرم  هاگان  هک 

.دمآ نورب  تبیغ  هاگیاج  نامه  زا  دراد و  لغب  ریز  ار  اه  باتک  نیرتهب 

.درک اعد  مه  اقآ  نآ  ما و  هتشون  هچنآ  نک  اعد  هک  درک  هراشا  ناوج 

.دینک اعد  ناوج  نیا  يارب  هک  درک  شرافس  دوب  هتسشن  هک  يدیس  کی  هب  سپس 

.درب فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  ندش  بیاغ  هاگیاج  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  ناوج  تسد  تساخرب و  ياج  زا  دیس  نآ 

.دمآ تسا  مشچ  ییانشور  هک  هنوگ ] قاتا  نیمز و  زا  رتدنلب  یهاگیاج   ] يا هّفُص  هب  و 

.تسا هدمآ  تکرح  هب  شنابز  هک  دنادب  ات  دروآ  ناوج  ناهد  رانک  هب  ار  نآ  درک و  نشور  یغارچ  يرگید  و 

.دوب کشا  رد  قرغ  شنامشچ  هک  یلاح  رد  دش  لوغشم  رافغتسا  اعد و  هب  ناوج  اجنآ  سپ 

.دوب نئمطم  نتفای  افش  زا  شبلق  هک  یلاح  رد  دش  زامن  ندناوخ  دصق  هب  هاگ  نآ 

.دناوخ طیارش  مامت  اب  ار  زامن  نآ  و  دوب ! هدرک  زاب  ار  شنابز  دنوادخ  يرآ 
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اه نآ  زا  یضعب  يرگید  ياهاج  دیاش  مدرواین ، ار  اه  نآ  بلطم  ندش  ینالوط  میب  زا  هک  تسا  رایسب  هعقاو  نیا  لاثما  دیوگ : فلؤم 
.منک دای  ار 

قح هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تواضق   - 6

ترـضح هب  تفگ : هک  تسا  تیاور  فیرط  نب  نسح  زا  يدنوار  تاوعد  زا  راحب  رد  تشذگ و  ح »  » فرح رد  هراب  نیا  رد  یبلاطم 
زیچ هچ  هب  مدرم  نایم  رد  دزیخاپب  نوچ  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هرابرد  متـشون و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دـمحموبا 

: هک دـمآ  باوج  سپ  .مدرک  تلفغ  یلو  منک ، لاؤس  ترـضح  نآ  زا  زین  هبون  بت  جالع  هرابرد  متـساوخ  یم  و  دـنک ؟ یم  تواضق 
(1) .دسرپ یمن  هنّیب  زا  دوواد ، تواضق  دننام  .دنک  یم  تواضق  مدرم  نیب  شدوخ  ملع  هب  دزیخاپب ، هاگره  سپ  ماما ؛ زا  يدرک  لاؤس 

تسخن دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  زا  شدوخ  دنس  هب  دیمحلا  دبع  دیس  هبیغلا  باتک  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  و 
یم نوریب  تسه  نامیلـس  يرتشگنا  یـسوم و  ياصع  نآ  رد  هک  يراـغ  زا  ار  تاروت  .دـنک  یم  زاـغآ  هیکاـطنا  زا  مالـسلا  هیلع  مئاـق 

هدیمان يدهم »  » تهج نیدب  دومرف : زین  .دوب و  دنهاوخ  هفوک  لها  ترـضح  نآ  هطـساو  هب  مدرم  نیرت  دـنم  تداعـس  دومرف : دروآ و 
یم ار  وا  سپ  دنناد ، یمن  شیارب  یهانگ  مدرم  هک  دتـسرف  یم  یـسک  یپ  رد  هک  ییاج  ات  دنک ، یم  تیادـه  ناهنپ  يرما  هب  هک  دـش 

(2) .دهد تداهش  وا  هیلع  راوید  هک  دسرت  یم  دیوگ : یم  نخس  شا  هناخ  رد  یسک  هک  نیا  یتح  و  دشُک ،
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: مدروآ رد  مظن  هب  مدروآ  باتک  لّوا  رد  هک  یتایبا  نمض  ار  ینعم  نیا  میوگ : یم 

ِهِّدَج َهَعیِرَش  ییُحی  ْنَم  یسْفَِنب 

ُلئاوألا ُْهمُرَی  َْمل  ٍمْکُِحب  یِضْقَیَو 

رد یلو  دـنک ، یم  جورخ  هیکاطنا  زا  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  زا  یکاـح  تیاور  نیا  هتبلا  .تسه  يداـیز  تاـیاور  ینعم  نیا  رد  و 
جورخ هعرک  مان  هب  يا  هیرق  زا  هک  هدـمآ  هدـش -  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  نآ  ریغ  راـحب و  رد  هک  يرگید -  تیاور 

 - تایاور نیا  نیب  عمج  تسا ، هدش  نایب  هنیدم  رگید  یـضعب  رد  هّکم و  ترـضح  نآ  جورخ  لحم  تایاور  یـضعب  رد  و  دیامن ، یم 
تسا و ددعتم  ترضح  نآ  ياه  روهظ  هک : تسا  نیا  هب  دراد -  تلالد  نآ  رب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  ثیداحا  زا  یـضعب  هک  نانچ 

.ددرگ یم  نایب  بسانم  ياهاج  رد  اه  نآ  زا  مادک  ره 

هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  اب  ترضح  نآ  يدنواشیوخ  تبارق و   - 7

ِْهیَلَع ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  : » هدومرف لاعتم  دنوادخ  تسا و  تّدوم  ماسقا  زا  اعد  هک  اریز  تسا ، ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  یـضتقم  هک 
[. متیب لها   ] ناکیدزن ّقح  رد  ندومن  یتسود  رگم  مبلط  یمن  يدزم  امش  زا  تلاسر  يارب  وگب : یبْرُقلا (1) ؛ ِیف  َهَّدَوَملا  اَّلِإ  ًارْجَأ 

.دمآ دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  هراب  نیا  رد  يرتشیب  قیقحت  هَّللا  ءاش  نا 

تمایق زور  ار  هورگ ] و   ] رفن راهچ  دومرف : هک  هدرک  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  لاصخ  باتک  رد  قودص  خیش  زین  و 
هدنروآرب و  نم ، تیب  لها  هب  هدننک  کمک  دنیایب : مدزن  هب  نیمز  لها  ناهانگ  هب  هک  دنچره  منک ، یم  تعافش  نم 
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نانآ زا  ار  یجنر  شتسد  اب  هک  یسک  و  شنابز ، تسد و  هب  اه  نآ  هدنراد  تسود  و  دنـشاب ، راچان  نآ  هب  هک  یماگنه  اه  نآ  جئاوح 
(1) .دشاب هدرک  عفد 

.دمآ دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  هَّللا  ءاش  نا  هک  هدش  تیاور  مه  قیرط  نیا  ریغ  هب  ثیدح  نیا  میوگ : یم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يرگداد ) طسق =(   - 8

ناونع هک  مییازفا  یم  ار  رگید  تیاور  دـنچ  اـجنیا  رد  .تشذـگ  ترـضح  نآ  لدـع  ثحب  رد  نآ  هب  طوـبرم  یبلاـطم  طـسق و  ینعم 
.دنامن یلاخ  بلطم 

نم تما  رد  هک  يدهم  هب  ار  امـش  مهد  یم  تراشب  دومرف : تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مارملا  هیاغ  رد  هلمج  زا 
هدش رپ  ملظ  روج و  زا  هک  نانچ  لدع ، طسق و  زا  دنک  یم  رپ  ار  نیمز  سپ  .دوش  هتخیگنارب  اه ، هلزلز  عوقو  مدرم و  فالتخا  ماگنه 

.دنوش یم  یضار  وا  زا  نیمز  نامسآ و  نانکاس  نیاربانب  دشاب ،

ینـالوط ار  بش  نآ  دـنوادخ  دـنامن ، یقاـب  بش  کـی  زج  اـیند  رمع  زا  رگا  دومرف : هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
طسق و زا  رپ  ار  نیمز  .تسا  نم  ردپ  مسا  شردپ  مسا  نم و  مسا  شمسا  هک  دنک ، يرادمامز  نم  تیب  لها  زا  يدرم  ات  درک  دهاوخ 

.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  مه  دنک  یم  لدع 

نیا تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ردپ  مسا  یهلا ، حلـصم  نآ  ردپ  مان  هک  هدش  حیرـصت  اجنیا  رد  هک : دـینک  لاکـشا  رگا 
دنزرف مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  هک  نیا  اب  دراد  تافانم 
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 - تسا هّماع  هتـسجرب  ياملع  زا  هک  یعفاـش -  هحلط  نب  دـمحم  لاکـشا  نیا  زا  باوج  رد  تسا ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
: هتفگ نینچ 

نیا نآ ، رب  دـهاش  .تسا  ثیداحا  رد  ندرب  تسد  شتداع  هک  هتفرگ  تروص  هدـئاز -  ثیدـح -  نایوار  زا  یکی  زا  یتداـیز  نیا  . 1
.تسا هدماین  دنا -  هدرک  لقن  ار  نآ  دوخ  حیحص  رد  هک  يذمرت -  دووادوبا و  تیاور  رد  تدایز  نیا  هک 

ریاظن هک  دشاب  هدش  فیحصت  یبأ )  ) هملک هب  ینبا )  ) هملک هک  تسه  لامتحا  نیا  دشاب ، هدشن  هفاضا  هملک  نیا  هک  نیا  ضرف  رب   - 2
.تسا دایز  نآ 

ار ّدج  مسا و  ار  هینک  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  تسا  نیا  شلیوأت  دشاب ، تسرد  روط  نامه  هب  ترابع  هک  نیا  ضرف  رب  زاب   - 3
تغل رد  ریبعت  ود  نیا  و  تسا ، هَّللا  دبعوبا  شا  هینک  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  شردپ  روظنم  تروص  نیا  رد  .تسا  هدناوخ  ردپ 

.تسا لوادتم  عیاش و  فرع  و 

یمن دامتعا  ثیدح  نیا  رب  تسا ، دوعوم  مئاق  نامه  هیلع -  هَّللا  تاولص  نسحلا -  نب  هجح  ترـضح  هک  نیا  تابثا  يارب  میوگ : یم 
اب ار  ثیدـح  نیا  هک  نیا  و  تشذـگ -  اه  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـشاب -  یم  حیرـص  رتاوتم و  رایـسب و  تاـیاور  رب  داـمتعا  هکلب  مینک ،

دشاب هجوتم  دوشن و  هابتشا  راچد  تفای  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  دوب  روظنم  نیا  يارب  مدروآ ، اجنیا  رد  دنمدرخ  لضاف  نیا  ياه  باوج 
هک دنا  هدرک  حیرصت  يا  هّدع  ثیدح  نیا  هب  عجار  صوصخ  هب  تسا ، هدوب  ثیداحا  رد  ندرب  تسد  اه  نآ  تاور  یضعب  تداع  هک 

نیا دـینادب  هک  نیا  يارب  و  تسا ، ثیداحا  ندرک  دایز  ندرب و  تسد  شا  هویـش  تداع و  هک  تسا  یناـسک  زا  نآ ، ناـیوار  زا  یکی 
هک
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مزـال دوخ  رب  لـضاف  نیا  هک  يّدـح  هب  تسا ، مّلـسم  مه  اـه  نآ  دزن  تسا ، مالـسلا  اـمهیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ناـمه  مئاـق 
.دیناسر مامتا  هب  ار  دوخ  رون  هک  ار  يادخ  دمح  و  دیامن ، لیوأت  نآ -  تحص  ضرف  رب  ار -  ثیدح  نیا  هک  تسناد 

نب هّجح  ترـضح  ماـن  هب  نآ  رد  هک  اریز  مرواـیب ، ار  يریمح  دّیـس  ندـش  تیادـه  ندـش و  هاـگآ  تیاور  هک  مراد  شوخ  اـجنیا  رد 
.تخاس دهاوخ  لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  ترضح  نآ  هک  تسا  هدمآ  و  هدش ، حیرصت  مالسلا  امهیلع  يرکسعلا  نسحلا 

و متـشاد ، ّولغ  نید ] رد   ] نم تفگ : هک  هدرک  لقن  يریمح  دّیـس  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
داهن و ّتنم  نم  رب  دنوادخ  هک  نیا  ات  مدرب ، یم  رـس  هب  یهارمگ  عضو  نیا  رد  یتدم  مدوب ، هیفنحلا  نب  دمحم  ندوب  بیاغ  هب  دقتعم 

نآ تماـما  لـئالد ، اـب  نوـچ  و  درک ، متیادـه  تسار  هار  هب  داد و  متاـجن  شتآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  دـمحم  نب  رفعج  هلیـسو  هـب 
بجاو ار  شتعاطا  دـنوادخ  هک  یماـما  نآ  تسا  وا  و  تسا ، تّجح  قلخ  همه  نم و  رب  وا  هک  متـسناد  دـش و  تباـث  نم  رب  ترـضح 

هک وگب  نم  هب  تسا ، نورقم  تّحص  هب  هک  هدیسر  ام  هب  تبیغ  هرابرد  وت  ناردپ  زا  يرابخا  هَّللا ! لوسر  نبای  مدیـسرپ : وا  زا  .هتـسناد 
زا دعب  رگتیاده  ناماما  .دوب  دهاوخ  تسا  ماما  نیمهدزاود  هک  نم  دنزرف  نیمشش  رد  تبیغ  دومرف : دوش ؟ یم  عقاو  هک  رب  تبیغ  نیا 

نیمز و رد  هَّللا  هیقب  قحلاـب ، مئاـق  ناـشرخآ  بلاـط و  یبا  نب  یلع  نینمؤـملا  ریما  اـه  نآ  نیلوا  هک  هلآو  هـیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر 
طسق و زا  رپ  ار  نیمز  دنک و  روهظ  ات  دورن  ایند  زا  دنامب ، یقاب  شدوخ  موق  رد  حون  ردق  هب  رگا  هک  ادخ  هب  دشاب ، یم  نامز  بحاص 

.دشاب هدش  رپ  ملظ  متس و  زا  هک  نانچ  دیامن ، لدع 
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هبوت وا  تسد  هب  مدینـش  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  قداص  ماما  میالوم  زا  ار  بلاطم  نیا  هک  یماگنه  دـیوگ : یم  يریمح  دـیس 
: مدورس ار  هدیصق  نیا  مدرک و 

اْوَوَغ ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َساّنلا  ُْتیَأَر  اّمَلَف 

اوُرَفْعََجت ْنَمِیف  ِهَّللا  ِمْسِاب  ُتْرَفْعََجت 

ُرَبْکَأ ُهَّللاَو  ِهَّللا  ِمْسِاب  ُْتیَدانَو 

ُرِفْغَیَو وُفْعَی  َهَّللا  َّنَأ  ُْتنَْقیَأَو 

ًانِّیَد ُْتنُک  ام  َْریَغ  ِنیِِدب  ُْتنِدَو 

ُرَفْعَج ِساّنلا  ُدِّیَس  ِیناهَنَو  ِِهب 

ًهَهُْرب ُتْدَّوَهَت  ْدَق  ِیْنبَهَف  ُْتلُقَف 

ُرَّصَنَتَی ْنَم  ُنیِد  ِینیِدَف  ّالِإَو 

ٌِبئآت َكاذ  ْنِم  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  یِّنِإَو 

ُرَبْکَأ ُهَّللاَو  ُتْمَلْسَأ  ْدَق  یِّنِإَو 

ٍعِجارَو ُْتِییَح  ام  ٍلاِغب  ُتْسَلَف 

ُرِهُْظاَو یفُْخا  ُْتنُک  ِْهیَلَع  ام  یلِإ 

ُدَّمَُحم يوْضَِرب  ٌّیَح  ٌِلئآق  الَو 

اوُرَثْکَأَف ِیلاقَم  ٌلاّهُج  َباع  ْنِإَو 

ِِهلِیبَِسل یضَم  اّمِم  ُهَّنِکلَو 

ُِربُْخیَو یفْقَی  ِتالاحلا  ِنَسْحَأ  یلَع 

ْمَُهل یلْوُألا  َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َعَم 

(1) ٌرُْصنُعَو ٌّیِکَز  ٌعْرَف  یفَطْصُملا  َنِم 
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.متفریذپ ار  يرفعج  بهذم  ادخ  مان  هب  نایرفعج  نایم  رد  دنتفرگ ، شیپ  فارحنا  هار  نید ، رما  رد  مدرم  مدید  نوچ  سپ 

.تسا هدننک  وفع  هدنشخب و  دنوادخ  هک  مراد  نیقی  و  ربکا ،) هَّللا  : ) هک مدروآ  رب  دایرف  دنوادخ ، مان  هب  و 

.درک یهن  ارم  نآ  زا  مالسلا  هیلعرفعج  نامدرم  رورس  نوچ  متشاد ، ًالبق  هچنآ  زا  ریغ  مدروآ  نامیا  ینید  هب  و 

.مدمآ یم  رد  تینارصن  نید  هب  ای  مدش ، یم  يدوهی  یتدم  هک  مریگ  متفگ : دوخ  اب 
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.میوگ یم  ربکا  هَّللا  مدش و  ناملسم  نم  منک و  یم  هبوت  یهارمگ  نآ  زا  نمحر ، دنوادخ  هاگرد  هب  نم 

.متشاد هدیقع  نادب  راکشآ  ناهن و  رد  هچنآ  هب  مدرگ  یمن  رب  منکن و  ولغ  رگید  ما  هدنز  ات 

.دننک بیع  ار  مراتفگ  نالهاج  هک  دنچره  تسا ، هدنز  يوضر  هوک  رد  هیفنحلا  نبا   ] دمحم هک  تفگ  مهاوخن  رگید 

.دومن يرپس  ّقح  زا  يوریپ  تلاح و  نیرتهب  اب  ار  شرمع  هک  تسا  یناسک  زا  وا  میوگ  یم  یلو 

تسا و ینالوط  هک  هدیصق  رخآ  ات  دنتسه …  يا  هزیکاپ  هخاش  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  ترـضح  زا  هک  یناکین  ناگزیکاپ و  اب 
: مدورس نآ  زا  سپ  يرگید  هدیصق  زین 

ًهَرْسِج ِهَنیِدَملا  َوَْحن  ًابِکار  ایَأ 

ٍبَْسبَس ُّلُک  اِهب  يِوْطَی  ًهَِرفاذَع 

ًارَفْعَج َْتنَیاع  ُهَّللا  َكادَه  ام  اذِإ 

ِبَّذَهُملا َْنباَو  ِهَّللا  ِِّیلَِول  ْلُقَف 

ِِهنیِمَأ َْنباَو  ِهَّللا  َنیِمَأ  ای  الَأ 

ِیبُّوََأت َُّمث  ِنمْحَّرلا  َیلِإ  ُبُوتَأ 

ًاِبنْطُم ُْتنُک  يِذَّلا  ِْرمَألا  َنِم  َْکَیلِإ 

ٍبِْرعُم َّلُک  ًادِهاج  ِهِیف  ُبِراحُأ 

ًانِْطبُم َِهلْوَخ  ِْنبا  ِیف  ِیلْوَق  َناک  امَو 

ِبَّیَطُملا ِلْسَِنل  یِّنِم  ًهَِدناعُم 

ٍدَّمَُحم ِّیِصَو  ْنَع  اْنیَوَر  ْنِکلَو 

ِبِّذَکَتُملِاب َلاق  انِیف  َناک  امَو 

يُری ُدَقُْفی ال  ِهَّللا  َِّیلَو  َّنَِأب 

ِبِّقَرَتُملا ِِفئاخلا  ِلْعِفَک  َنِینِس 
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امَّنَأَک ِدیِقَفلا  ُلاْومَأ  ُمَسُْقیَف 

ِبَّصَنُملا ِحیِفَّصلا  َْنَیب  ُُهبِّیَُغت 

ًهَْعبَن ُِعْبنَی  َُّمث  ًاْنیِح  ُثُکْمَیَف 

(1) ِبَکْوَک ُِقفُألا  َنِم  ٍيْدَج  ِهَْعبَنَک 

ص:196

فرـشی َُّمث  ًاـْنیِح  ُثُکْمَیَف  هدـمآ : تیب  نیا  ياـج  هب  رگید  بتک  زین  اـه و  هخـسن  زا  یـضعب  رد  و  دراد ، هتکـس  عرـصم  نیا  . 393 - 1
( مجرتم  ) ِبَکوک َقارِشا  لدعلا  رونب  ًائیضم  هصخش 
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ِهِّبَر ِْتَیب  ْنِم  ِهَّللا  ِرْصَِنب  ُریِسَی 

ِبَّبَسُم ٍْرمَأَو  ُْهنِم  ٍدَدْؤُس  یلَع 

ِِهئآِوِلب ِِهئآدْعَأ  یلِإ  ُریِسَی 

ِبَضْغُم َناّرَحَک  ًْالتَق  ْمُُهُلتْقَیَف 

ٌِبئآغ ََهلْوَخ  َْنبا  َّنَأ  يوُر  اّمَلَف 

ِبَّذَُکن َْمل  اُنلْوَق  ِْهَیلِإ  اْنفَرَص 

يِذَّلا ُِمئآقلاَو  ُّيِدْهَملا  َوُه  اْنُلقَو 

ِبَدَُجم ُّلُک  ِِهلْدَع  ْنِم  ِِهب  ُشیِعَی 

يِذَّلاَو َُکلْوَق  ُّقَحلاَف  َْتُلق ال  ْنِإَف 

ِبِّصَعَتُم ام  ُْریَغ  ٌْمتَحَف  َتْرَمَأ 

ٌهَّجُح ََکلْوَق  َّنَأ  یِّبَر  ُدَهْشَأَو 

ِِبنْذُمَو ٍعیِطُم  ْنِم  ًاّرُط  ِْقلَخلا  یَلَع 

يِذَّلا َِمئآقلاَو  ِْرمَألا  َِّیلَو  َّنَِأب 

ِبُّرَطَِتب ُهَوَْحن  یِسْفَن  ُعُّلَطَت 

اهَبیِغَی ْنَأ  ْنِم  َُّدب  ٌهَْبیَغ ال  َُهل 

ِبِّیَغَتُم ْنِم  ُهَّللا  ِْهیَلَع  یّلَصَف 

ُهَْنیِح ُرَهْظَی  َُّمث  ًانیِح  ُثُکْمَیَف 

ِبِْرغَمَو ٍقْرَش  َّلُک  ًالْدَع  ُاَلْمَیَف 

ًهَرْهَجَو ًاّرِس  َهَّللا  ُنیِدَأ  َكاِذب 

(1) ِبَتْعُِمب ِهِیف  ُْتِبتوُع  ْنِإَو  ُتَْسلَو 
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.دوش یم  هدومیپ  اه  نآ  اب  زارد  رود و  ياه  نابایب  هک  وردنت  نارتش  يراپسهر ، هنیدم  يوس  هب  دنمورین  رتش  رب  هک  یسک  يا 

: نک ضرع  نینچ  تکاپ  ماما  هداز  ادخ و  ّیلو  هب  يدرک ، تاقالم  ار  مالسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  درک و  تتیاده  دنوادخ  رگا 

.مدروآ يور  وت  يوس  هب  مدرک و  هبوت  نامحر  دنوادخ  هاگرد  هب  نم  ادخ ! نیما  دنزرف  و  ادخ ، نیما  يا 

یم هزرابم  هدیقع ، نآ  هار  رد  متـشاد و  گنج  رـس  نآ  نیفلاخم  اب  و  مدرک ، یم  يراشفاپ  نآ  رب  مدوب و  نآ  رد  هک  يا  هدیقع  نآ  زا 
.مدومن

ص:197

.117  - 114 يریمحلا : دیسلا  ناوید  35 ؛  - 1/34 نیدلا : لامک  . 394 - 1
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.دوبن هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  كاپ  نادناخ  اب  دانع  ینمشد و  يور  زا  هیفنح   ] هلوخ دنزرف  دمحم  هرابرد  نم  هدیقع 

.دندوبن وگغورد  مه  ناگدننک  لقن  و  دوب ، هدش  لقن  نینچ  ام  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ّیصو  هتفگ  زا  یلو 

.رظتنم ناسرت و  دارفا  نوچمه  لاس  نیدنچ  دوش ، یم  ناهنپ  بیاغ و  ادخ  ّیلو  هک 

.دشاب هدش  نفد  كاخ  ریز  هدرم و  هک  یسک  دننام  دوش ، یم  میسقت  شتایح  نامز  رد  بیاغ  ماما  نآ  لاوما  ییاراد و  و 

.درآرب رس  قفا  زا  هک  یناشخرد  هراتس  دننام  دنک ، یم  روهظ  هاگان  هب  درب و  یم  رس  هب  تبیغ )  ) لاح نیا  رد  یتدم  وا 

.هدامآ لئاسو  لالج و  تمظع و  اب  دنک ، یم  تکرح  شراگدرورپ  هناخ  زا  دنوادخ  يرای  ترصن و  هب 

.دزات یم  اه  نآ  رب  یکانمشخ  روالد  نوچمه  يزوریپ و  مچرپ  اب  دنک  یم  هلمح  شنانمشد  رب 

بیذـکت و  میدومن ، قیبـطت  وا  رب  ار  هدـیقع  نیا  اـم  تسا ، بیاـغ  هیفنحلا  نب  دـمحم  هلوخ =[  دـنزرف  هک  دـش  تیاور  اـم  يارب  نوچ 
.میدرکن

.دیامن یم  یگدنز  یشوخ  هب  يا  هدز  یطحق  ره  شتلادع  تکرب  هب  هک  تسا  یقح  رب  مئاق  يدهم و  وا  هک  میتشادنپ  نینچ  و 

.تسین راک  رد  یبّصعت  تسا و  متح  ییامرف  رما  هچنآ  هب  و  تسا ، تسرد  تنخس  هتبلا  تسین ، مئاق  نآ  وا  هک  ییوگب  رگا  نونکا 
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.راک تیصعم  رادربنامرف و  زا  ناگدنب ، مامت  رب  تسا  تجح  وت  لوق  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ 

.تسا برط  رد  وا  قایتشا  رد  مناج  هک  یمئاق  رما و  ّیلو  ماما و  نآ 

.داب یبئاغ  نانچ  رب  دنوادخ  دورد  .دنک  يرپس  ار  نارود  نآ  هک  تشاد  دهاوخ  یتبیغ  راچان  هب 

یم ینارمکح  برغ  قرش و  لها  همه  رب  هاگ  نآ  دنک ، یم  روهظ  شدوخ  تقو  رد  سپس  دنام ، یم  یقاب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  یتدم 
.دیامن

.مرادن ییانتعا  موش  شنزرس  هراب  نیا  رد  ردق  ره  و  منک ، يرادنید  راکشآ  ناهن و  رد  ادخ  يارب  هدیقع  نیا  اب 

هدش و دای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هک  دیـسر  ربخ  يریمح  دیـس  هب  تفگ : هک  تسا  هدمآ  یّقر  دوواد  زا  بقانم ، زا  راحب ، رد  و 
امـش هب  هک  یتبحم  تّدش  اب  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  تفر و  ترـضح  نآ  تمدخ  هب  تسا ، رفاک  دّیـس  دـنا : هدومرف  ترـضح  نآ 

، يزرو یم  رفک  نامز ، رهد و  تّجح  هب  وت  هک  هدـیاف  هچ  دومرف : مرفاک ؟ مه  زاـب  منک  یم  امـش  نانمـشد  اـب  هک  يا  ینمـشد  مراد و 
ربق هب  ار  شتـسد  سپـس  دـناوخ ، زامن  تعکر  ود  ترـضح  نآ  سپ  .دوب  يربق  نآ  رد  هک  درب  یقاـتا  هب  تفرگ و  ار  وا  تسد  سپس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  .دناکتیم  دوخ  شیر  رـس و  زا  ار  اه  كاخ  هک  یلاح  رد  دمآ ، نوریب  نآ  زا  يدرم  دش و  هعطق  هعطق  ربق  دز ،
نب رفعج  تفگ : متـسیک ؟ نم  دومرف : سپـس  .متـسه  هیفنحلا  نبا  هب  یّمـسم  یلع  نب  دـمحم  نم  تفگ : یتـسه ؟ هک  وت  دومرف : وا  هب 

زا يریمح  دّیس  .نامز  رهد و  تّجح  دمحم ،
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(1) «. ارفعجت نمیف  هَّللا  مساب  ترفعجت  : » تشاد بل  رب  ار  راعشا  نیا  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  ترضح  نآ  تمدخ 

هب ار  يریمح  گرم  ربخ  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  دمحم  نب  رفعج  رـضحم  رد  تفگ : هک  تسا  تیاور  بیهـص  نب  دابع  زا  زین  و 
وا هک  نیا  اـب  هَّللا ! لوسر  نباـی  تشاد : هضرع  ترـضح  نآ  هب  یـصخش  .دوـمن  تمحر  بلط  درک و  اـعد  وا  يارب  دـنداد ، ترـضح 

دنریم یمن  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  ناتـسود  هک  تفگ  ثیدح  ارم  مدج  زا  مردپ  دومرف : دوب ؟ تعجر  هب  دقتعم  دروخ و  یم  بارش 
نآ رد  هک  دروآ  نوریب  دّیـس  زا  يا  هتـشون  نآ  ریز  زا  تشادرب و  ار  دوخ  زامناج  لاح  نیا  رد  درک  هبوت  وا  دننک و  هبوت  هک  نیا  رگم 

(2) .دوب هدرک  اعد  تساوخرد  هبوت و 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تسد  هب  تسا -  ناهارمگ  سیئر  هک  لاّجد -  لتق   - 9

كرابت و دنوادخ  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  نیدلا  لامک  رد  قودص  هک  تسا  یتیاور  نآ ، رب  لیلد 
نبای دش : ضرع  ترـضح  نآ  هب  .دندوب  ام  حاورا  اه  نآ  هک  دـیرفآ  قلخ  شنیرفآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  ار  رون  هدراهچ  یلاعت 

مالـسلا مهیلع  نیـسح  هیّرذ  زا  یناـماما  نیـسح و  نسح و  همطاـف و  یلع و  دـمحم و  دومرف : دـننایک ؟ رون  هدراـهچ  نیا  هَّللا ! لوـسر 
(3) .دنادرگ كاپ  یملظ  روج و  هنوگره  زا  ار  نیمز  دشکب و  ار  لاجد  دزیخاپب و  یتبیغ  زا  سپ  هک  تسا  مئاق  اه  نآ  نیرخآ 
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ینارنخس ام  يارب  مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  هدمآ  هربس  نب  لازن  زا  دوخ  دنـس  هب  باتک  نامه  رد  و 
: دومرف هبترم  هس  سپـس  .داتـسرف  دورد  مالـسلا  مهیلعوا  لآ  ربمغیپ و  رب  دروآ و  ياجب  ار  ّلـجوّزع -  يادـخ -  ياـنث  دـمح و  درک ،
تساخرب و ياج  زا  ناحوص  نب  هعصعص  .دیباین  ارم  هک  نآ  زا  شیپ  نم  زا  دیسرپب  مدرم ! يا  ِینوُدِقْفَت ؛» ْنَأ  َْلبَق  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ِینُولَس  »
هب .تسناد  ار  وت  روظنم  دینش و  ار  وت  نخس  دنوادخ  هک  نیـشنب  دومرف : دنک ؟ یم  جورخ  یک  لاّجد  نینمؤملا ! ریما  ای  تشاد : هضرع 
یپ شفک  يات  ود  دننام  هک  ییاه  یگدامآ  دراد و  ییاه  هناشن  نکیل  و  تسین ، رتاناد  هدننک  لاؤس  زا  هدش  هدیسرپ  هک  نآ  مسق  ادخ 
ظفح ار  اه  هناشن  نیا  دومرف : .نینمؤملا  ریما  ای  يرآ ، تشاد : هضرع  مهد ؟ ربخ  ار  وت  اه  نآ  زا  یهاوخب  رگا  .دـنوش  یم  عقاو  یپ  رد 

ار اه  نامتخاس  دنریگب ، هوشر  دنروخب ، ابر  دنرامـشب ، زیاج  ار  غورد  دننک و  تنایخ  ار  تناما  و  دنناریمب ، ار  زامن  مدرم  هاگره  نک ؛
سوه لابند  دنیامن ، عطق  ار  اه  مِحَر  دننک ، تروشم  نانز  اب  دنرامگب ، اهراک  هب  ار  ناهیفس  دنشورفب ، ایند  هب  ار  نید  دنزاسب ، مکحم 

دک رگمتـس ، ارزو  رجاف ، ارُما  دـشاب ، راختفا  ملظ  دوش و  فیعـض  لدـع ) اـی   ) ملع دنرامـش ، کبـس  ناـسآ و  ار  يزیرنوخ  و  دـنورب ،
رویز هب  اه  نآرق  دوش ؛ ینلع  نایغط  هاـنگ و  تمهت و  اـنز و  جـیار و  غورد  تداهـش  دـندرگ ؛ قساـف  ناـناوخ  نآرق  نئاـخ ، نایادـخ 

اه نامیپ  رد  فالتخا و  اه  لد  رد  ماحدزا ، اه  فص  رد  دنوش ؛ مارتحا  رارشا  و  هتخاس ، دنلب  ياه  هرانم  هتفای ، تنیز  دجاسم  هتسارآ ،
ناشنارهوش اب  تراجت  رد  اه  نز  ایند  صرح  يور  زا  دوش ، کیدزن  دوعوم  ددرگ ، عقاو  نتسکش 
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و دوشب ، اه  نآ  تسرپرـس  یموق  ره  دارفا  نیرتدب  دوش ، هداد  ارف  شوگ  اه  نآ  هب  ددرگ و  دنلب  اه  نید  یب  يادـص  دـننک ، تکراشم 
هزاوآ ياه  نز  دنوش ، هتخانـش  يراد  تناما  هب  نئاخ  ییوگتـسار و  هب  وگغورد  دـننک ؛ هّیقت  اه -  نآ  ّتیذا  سرت  زا  رجاف -  دارفا  زا 

هب ار  دوخ  نانز   (1)، دنوش راوس  نیز  رب  نانز  دیامن ، تنعل  ار  ناشلّوا  تّما  نیا  نیرخآ  و  دـنوش ، هتفرگ  راک  هب  ناگدـنزاون  ناوخ و 
يرادـفرط يارب  يرگید  دـهاش  دـهد و  یهاوگ  هتـساوخن ) اـی   ) هدـیدان دـهاش  دـننادرگ ، هیبـش  ناـنز  هب  ار  شیوخ  نادرم  و  نادرم ،

ياه لد  رب  دـنهد و  حـیجرت  ترخآ  راک  رب  ار  ایند  راـک  دـنزومایب ، هقف  ادـخ  ریغ  يارب  ناـیرج ،-  زا  عـالطا  نودـب  دـهد -  یهاوگ 
و دوز ! دوز ، ماـگنه ، نآ  رد  سپ  دـشاب ، رت  خـلت  ربص  زا  رت و  هدـیدنگ  رادرم  زا  ناـشیاه  لد  دـنناشوپ ؛ شیم  ساـبل  تفـص  گرگ 

نانکاس زا  دننک  یم  اّنمت  مادک  ره  هک  دسر  یم  ارف  مدرم  رب  ینامز  هک  دشاب  سدقملا  تیب  اهاج  نیرتهب  زور  نآ  رد  باتـش ! باتش ،
.دنشاب نآ 

.تسا دیـص ]  ] دـیاص نب  دـیاص  لاّجد ، دومرف : تسیک ؟ لاّجد  نینمؤملا ! ریما  ای  تشاد : هضرع  تساخرب و  ياـج  زا  هتاـبن  نب  غبـصا 
، دنمان یم  ناهفصا  ار  نآ  هک  يرهش  زا  .دیامن  بیذکت  ار  وا  هک  تسا  نآ  تخب  کین  دنک و  قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یسک  تخبدب 

حبص هراتس  دننام  یناشیپ  رد  شرگید  مشچ  تسا و  حوسمم  شتسار  مشچ  دیآ ، نوریب  دوش  یم  هدناوخ  هیدوهی  هک  ییاتسور  زا 
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{ مجرتم  } .ملاعلا هَّللاو  دشاب ، نامز  نیا 
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داوساب و ره  هک  تسا ، رفاک  نیا  هتـشون : شمـشچ  ود  نایم  .تسا  هتخیمآ  نوخ  هب  ییوگ  هک  دـشاب  يا  هکل  نآ  رد  و  دـشخرد ، یم 
یهوک شرـس  تشپ  و  دود ، زا  یهوک  شلباـقم  رد  ددرگ ، یم  وا  اـب  باـتفآ  دور و  یم  ورف  اـهایرد  هب  .دـناوخ  یم  ار  نآ  داوـس  یب 

ره هک  تسا  راوس  يدیفـس  رخ  رب  و  دـنک ، یم  جورخ  يدـیدش  یطحق  نامز  رد  .تسا  ناـن  دـنرادنپ  یم  مدرم  هک  دـشاب  یم  دـیفس 
تمایق زور  ات  هک  نیا  رگم  درذـگن  یبآ  چـیه  هب  و  دوش ، یم  هدـیدرََون  شیارب  نیمز  هاگبآ  هب  هاگبآ  و  دـشاب ، یم  لیم  کی  شماگ 

مدرک تسرد  مدیرفآ و  هک  نآ  منم  نم ! ناتسود  دییآ  نم  يوس  هب  دنزب : دایرف  دنونشب  برغ  قرـش و  هک  يدنلب  يادص  اب  دور ، ورف 
هار اهرازاب  رد  دروخ و  یم  اذغ  تسا ، مشچ  کی  وا  دیوگ ، یم  غورد  ادخ  نمـشد  نآ  یلعألا ! مّکبر  انأ  .مدومن  تیاده  ریدقت و  و 
نآ زا  دـنوادخ  ًارِیبَک ؛» ًاُّولُع  ُهَّللا  َیلاعَت   » .دراد لاوز  هن  دور و  یم  هار  هن  تسا ، مشچ  کـی  هن  ناـتراگدرورپ  هک  یتسار  هب  دور ، یم 

، ماش رد  ار  وا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  .دنتسه  زبس  ياه  نیتسوپ  ياراد  انز و  دالوا  شناوریپ  رتشیب  هک  دینادب  .تسا  رترب  یـسب  اهرادنپ 
نب یسیع  حیـسم  ترـضح  هک  یـسک  تسد  هب  هتـشذگ ، هعمج  زور  زا  تعاس  هس  وا  تشک ، دهاوخ  قیفا »  » مان هب  يا  هندرگ  رـس  رب 

.دوب دهاوخ  گرزب ) هدنبوک  مهرد   ) يربک هّماط  نآ  زا  دعب  هک  انامه  دوش ، یم  هتشک  دناوخ  یم  زامن  شرس  تشپ  میرم 

یسوم ياصع  نامیلس و  يرتشگنا  هک  افـص  هوک  رانک  زا  ضرالا » ّهباد   » جورخ دومرف : نینمؤملا ؟ ریما  ای  تسیچ  نآ  میدرک : ضرع 
يور رب  .تسا و  نمؤم  ّقح  هب  نیا  دریگ : یم  شقن  دراذگب ، ینمؤم  ره  يور  رب  ار  يرتشگنا  .دشاب  وا  اب 
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دایرف رفاک  و  رفاک ! يا  وت  رب  ياو  هک : دـنزب  گناب  نمؤم  هک  ییاج  ات  .تسا  رفاـک  ّقح  هب  نیا  دوش : یم  هتـشون  دراذـگب  يرفاـک  ره 
هب هاگ  نآ  درادرب ، رس  ّهباد  سپـس  .موش  راگتـسر  مشاب و  وت  دننامه  متـشاد  یم  تسود  نم  هک  نمؤم ! يا  وت  لاح  هب  اشوخ  درآرب :
هن رگید  دش ، دهاوخ  هتـشادرب  هبوت  و  دوب ، دهاوخ  برغم  زا  باتفآ  عولط  زا  دعب  رما  نیا  و  دننیبب ، ار  وا  برغ  قرـش و  دـنوادخ  نذا 
زور نآ  (1) ؛ ًاْریَخ » اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاـسْفَن  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی  : » دـیفم یلمع  هن  دوش و  یم  لوبق  هبوت 
نم زا  دومرف : سپـس  .درادن  يدوس  شندروآ  نامیا  هدومنن ، لصاح  ریخ  شنامیا  اب  ای  دشاب ، هدرواین  نامیا  شیپ  زا  هک  یـسک  يارب 

هب زج  ار  نآ  هک  هتفرگ  دـهع  نم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  نم  بیبـح  هک  اریز  دـش ؟ دـهاوخ  هچ  نآ  زا  سپ  هـک  دیـسرپن 
.میوگن منادناخ 

رـسپ يا  تفگ : تسیچ ؟ نخـس  نیا  زا  نینمؤملا  ریما  روظنم  هعـصعص ! يا  متفگ : ناحوص  نب  هعـصعص  هب  دیوگ : یم  هربس  نب  لازن 
مالسلا هیلع  نیسح  دنزرف  نیمهن  ربمغیپ و  ترتع  زا  نت  نیمهدزاود  دناوخ ، دهاوخ  زامن  شرس  تشپ  میرم  نب  یـسیع  هک  نآ  هربس !
رارقرب لدع  نازیم  و  دـنک ، یم  كاپ  ار  نیمز  و  دوش ، یم  رهاظ  ماقم  نکر و  رانک  دـیآرب ، دوخ  برغم  زا  هک  یباتفآ  تسوا  تسا و 
لوسر وا  بیبح  هک  داد  ربخ  ار  ام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .درک  دـهاوخن  ملظ  يرگید  هب  سک  چـیه  ماـگنه  نآ  سپ  .دزاـس  یم 

(2) .دش دهاوخ  هچ  ًادعب  هک  دیوگن  يدحا  هب  شترتع  زا  ناماما  هب  زج  هک  هدرک  دهع  وا  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 
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عرـش لقع و  مکح  هب  نتـساوخ  ادـخ  زا  ار  شدـییأت  يرای و  دـینع و  رفاک  نیا  لتاق  يارب  ندرک  اعد  هک  تسین  يدـیدرت  میوگ : یم 
.تسا هدیدنسپ 

هک يرگید  رابخا  اب  نآ  نیماضم  یلو -  تسا ، فیعـض  شدنـس ، رد  لاحلا  لوهجم  دنچ  دوجو  لیلد  هب  هک  دنچره  ربخ -  نیا  اّما  و 
.دوش یم  تیوقت  هدیسر  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا 

: میهد رکذت  تسا  هتسیاش  ار  هدیاف  دنچ  اجنیا  رد 

نیا هک  دـنک  یم  تلالد  تسین ) …  رتاـناد  هدـننک  لاؤس  زا  هدـش ، هدیـسرپ  هک  نآ  مسق  ادـخ  هب  : ) دومرف ترـضح  نآ  هک  نیا   - 1
هک روط  نامه  تسین ، نآ  يارب  ینیعم  تقو  و  دراد ، نداـتفا ) بقع  ولج و   ) ریخأـت میدـقت و  لاـمتحا  هک  تسا  هیئادـب  روما  زا  یکی 

.تشذگ غ »  » فرح رد  تبیغ  ثحب  تاکن  رد  هک  تسا  نینچ  زین  مالسلا  هیلعام  بیاغ  يالوم  روهظ 

رب لیلد  .تسا و  نیمه  يارب  دور  یم  هار  وا  اب  باتفآ  دـننک  یم  لایخ  مدرم  هک  نیا  و  دوب ، دـهاوخ  رحاس  هنعللا -  هیلع  لاّجد -   - 2
یم هدـید  رون  شیاپ  ریز  نیمز  : ) دـیامرف یم  هک  نیا  و  دـشاب ، یم  [ تسا نان  دـننک  یم  لایخ  مدرم  : ] هک ترـضح  نآ  شیامرف  نآ ،

.تسا ریس  تعرس  زا  هیانک  نیا  و  تسوا ! ِبکرم  ِتمظع  رطاخ  هب  دوش ،)

زا روظنم  هک  هدش  دراو  يددعتم  تایاور  .دشاب و  یم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدهم -  روهظ  نامز  رد  ضرالا  ّهباد  جورخ   - 3
بلاط یبا  نب  یلع  رب  تفگ : هک  هدروآ  یلدج  هَّللا  دبعوبا  زا  دوخ  دنس  هب  راحب ، رد  هلمج ، زا  .تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  نآ ،
ضرع دوش ؟ دراو  یـسک  وت  نم و  رب  هک  نآ  زا  شیپ  مهدـن  ربخ  وت  هب  ار  بلطم  هس  اـیآ  دومرف : نم  هب  مدـش ، دراو  مالـسلا  اـمهیلع 

، میادخ هدنب  نم  دومرف : .ارچ  مدرک :
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؟ يدـهم نیع  فنا و  هب  ار  وت  مهد  ربخ  ایآ  مشاب ؛ یم  شربماـیپ  ردارب  و  نآ ، لدـع  نیمز و  يوگتـسار  متـسه و  ضرـالا  ّهباد  نم  و 
(1) .نم دومرف : دز و  دوخ  هنیس  هب  تسد  ترضح  نآ  سپ  يرآ ، مدرک : ضرع 

فنا و هب  ار  وت  مهد  ربخ  هک  ترـضح  نآ  هتفگ  نیا  ینعم  دـیوگ : یم  هنع -  یفع  یناهفـصا -  يوسوم  یقتدـمحم  باـتک ، فلؤم 
.دوش هعجارم  تشذگ ، ز »  » فرح رد  يدهم ،…  نیع 

دقن باتک  رد  یفطـصم ، دیـس  دامتعا ، دروم  راوگرزب  دیـس  و  تسا ، دبع  نب  دیبع  شمان  ثیدح -  يوار  یلدج -  هَّللا  دبعوبا  اّما  و 
.تسا هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ّصاوخ  ناتسود  زا  یکی  وا  هک  هدرک  لقن  هصالخ  زا   (2) لاجرلا

یم نایب  وت  يارب  نخـس  تفه  دومرف : نم  هب  مدش ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رب  تفگ : هک  هدـمآ  وا  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
؟ یسانش یم  ار  شا  نیع  يدهم و  فنا  ایآ  دومرف : .موش  تیادف  نک  نایب  مدرک : ضرع  .دوش  لخاد  ام  رب  یـسک  هک  نیا  رگم  منک ،

نامزلا رخآ  رد  دنتـشاد و  هدیـشوپ  یمود ) یلوا و   ) رفن ود  نآ  ار  یهارمگ  دومرف : دـیتسه ؟ امـش  نانمؤم  ریما  يا  ایآ  متفگ : دـیوگ :
، ود نآ  انامه  منک  یم  نامگ  نانمؤم ! ریما  يا  دـنگوس  ادـخ  هب  متـشاد : هضرع  دـیوگ : .دزاس  یم  راکـشآ  ار  ود  نآ  يراوخ  ّهباد ،» »

دنوادـخ و  نآ ! ندـش  هتخیگنارب  نامز  و  وا ، ییوگتـسار  لدـع و  و  تسا ! يا  ّهباد  هچ  هو  ّهباد ، دومرف : سپ  .دنـشاب  ینـالف  ینـالف و 
.دزاس یم  كاله  ار  دنک  ملظ  وا  هب  هکره 

هدمآ یتیاور  يدسا  هیابع  زا  دوخ  دنس  هب  رابخالا  یناعم  زا  لقن  هب  راحب  رد  و 
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هب .مدوب  رضاح  شنیلاب  رد  نم  تشاد و  یتلاسک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : هیابع  .دنک  یم  دیکأت  دییأت و  ار  قوف  بلطم  هک 
یم جراـخ  برع  داـیز  هورگ  ره  زا  ار  يراـصن  دوهی و  و  منک ، یم  بارخ  ار  قشمد  و  تخاـس ، مهاوخ  يربـنم  رـصم  رد  دومرف : نم 

زا دعب  هک  یهد  یم  ربخ  وت  هک  نیا  لثم  مالسلا ! هیلع  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک : ضرع  .مرب  یم  شیپ  میاصع  نیا  هب  ار  برع  و  میامن ،
؟ يوش یم  هدنز  گرم 

.دهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  زا  يدرم  يا ، هتشادنپ  هک  تسین  روط  نآ  هیابع ! يا  هن ، دومرف :

(1) .تسا هدرک  هّیقت  يدسا  هیابع  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دیوگ : قودص 

رد يا  هیآ  ناظقیلا ! وبا  يا  تفگ : رـسای  نب  رامع  هب  يدرم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  و 
دنوادـخ هک  اجنآ  تفگ : درم  نآ  هیآ ؟ مادـک  تفگ : رامع  .تسا  هتخادـنا  کش  هب  ارم  هدرک و  هاـبت  ار  مبلق  هک  تسه  ادـخ  باـتک 

هک یماگنه  و  (2) ؛ َنُوِنقُوی » اِنتایِآب ال  اُوناک  َساّنلا  َّنَأ  ِلَُکت  ْمُهُمّ ِضْرَألا  َنِم  ًهَّباد  ْمَُهل  انْجَرْخَأ  ْمِْهیَلَع  ُلْوَقلا  َعَقَو  اذِإَو  : » دـیامرف لاـعتم 
هب مدرم  هک  دـیوگ  نخـس  نانآ  اب  هک  میروآرب  نیمز ) زا  يا  هدـنبنج   ) ضرالا ّهباد  ناشیارب  تفای ، قّقحت  ناـنآ  رب  اـم  باذـع  هدـعو 

.دنتشاد یمن  نیقی  ام  تایآ 

ناشن وت  هب  ار  نآ  هک  نیا  ات  مماشآ  یم  يزیچ  هن  مروخ و  یم  اذغ  هن  منیـشن و  یمن  مسق  ادخ  هب  تفگ : راّمع  تسا ؟ ّهباد  مادک  نیا 
راّمع هب  درک ، یم  لوانت  هرک  امرخ و  ترضح  نآ  .تفاتش  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  يوس  هب  درم  نآ  اب  سپس  .مهد 

ص:207

.406 رابخالا : یناعم  . 403 - 1
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: تفگ وا  هب  تساخرب ، راّمع  یتقو  درک و  بجعت  درم  نآ  .درک  ندروخ  هب  عورـش  تسـشن و  راّمع  ناظقیلا ! وبا  يا  اـیب  شیپ  دومرف :
! یهد ناشن  نم  هب  ار  ضرالا ) ّهباد   ) نآ ات  ینیـشنن  یماشاین و  يروخن و  يزیچ  هک  يدروخ  دنگوس  وت  ناظقیلا ! وبا  يا  هَّللا ، ناحبس 

(1) .مداد ناشن  وت  هب  ار  نآ  هک  يوش  یم  هجوتم  ینک  لّقعت  رگا  تفگ : راّمع 

دجسم رد  هک  یلاح  رد  دیسر  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ترضح  نآ  زا  و 
هَّللا ّهباد  يا  دومرف : داد و  تکرح  ار  وا  اـپ  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دوب ، هداـهن  رـس  اـه  نآ  رب  هدرک و  عمج  ار  اهنـش  هدـیباوخ ،
هَّللاو هن ، دومرف : میناوخب ؟ مان  نیا  هب  ار  رگیدـکی  ام  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  درک : ضرع  دوب ، ارجاـم  دـهاش  هک  باحـصا  زا  یکی  زیخرب !

(2) .تسا هدرک  دای  نآ  زا  دوخ  باتک  رد  دنوادخ  هک  يا  ّهباد  تسوا  و  دراد ، صاصتخا  یلع )  ) وا هب  طقف  نیا 

.دنک یم  تیافک  هنیمز  نیا  رد  هَّللا  ءاش  نا  تایاور  زا  رادقم  نیمه 

نیا رب  دراد  تلالد  دش ) …  دهاوخ  هتـشادرب  هبوت  ماگنه  نآ  زا  سپ  : ) دومرف ترـضح  رکذلا  قباس  ثیدـح  ردـص  رد  هک  نیا   - 4
هدولآ نایغط  رفک و  هب  ضرالا  ّهباد  جورخ  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ار  نامیا  هبوت و  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترضح  هک 

هب ندروآ  نامیا  هتـشادن  نامیا  رت  شیپ  هک  یـسک  و  دوش ، هتـشادرب  هبوت  دـنک  جورخ  ضرالا  ّهباد  هاـگره  .دریذـپ و  یم  دـنا ، هدوب 
.دیآ یمن  شراک 

یضعب رد  دوش ؛ یم  عمج  هدمآ  باب  نیا  رد  هک  یفلتخم  تایاور  نینچ  نیا  و 

ص:208
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نینچ اه  نآ  لصاح  و  میدروآ ، نیرفاک  لتق  ثحب  رد  هک  دنک ، یم  لوبق  ار  هبوت  هادف -  انحاورا  رـصع -  ماما  هدـمآ  تایاور  نیا  زا 
و دوش ، یم  هتشک  تفریذپن  سک  ره  دبای و  تاجن  دومن  تعاطا  سک  ره  دنک ، یم  هضرع  اه  نآ  رب  ار  مالسا  ترضح  نآ  هک  تسا 
دریذپ و یمن  دنا  هدوبن  ناملسم  نآ  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  ار  مالسا  ترضح  نآ  هک  نیا  رب  دنک  یم  تلالد  تایاور  زا  رگید  یضعب 

مالسلا هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودص  خیش  هک  نانچ  دنک ، یمن  لوبق  ار  یـسک  هبوت 
هک زور  نآ  (1) ؛ ُْلبَق » ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ـال  َکِّبَر  ِتاـیآ  ُضَْعب  ِیتْأَـی  َمْوَی   -: » ّلـجوّزع دـنوادخ -  لوق  هراـبرد 

شندروآ نامیا  دشاب ، هدومنن  لصاح  يریخ  شنامیا  اب  ای  هدرواین  نامیا  شیپ  زا  هک  یسک  يارب  دسر  تراگدرورپ  تایآ  زا  یضعب 
هیآ دنتـسه و   (2) هرطـشم »  » ناماما تایآ ، مالـسلا ؛» هیلع  ُِمئاقلا  ُهَرَظَْتنُملا  ُهَیآلاَو  ُهَرَطْـشُملا  ُهَِّمئَألا  ُمُه  ُتاـیآلَا  : » دومرف .درادـن  يدوس 
دنک مایق  ریـشمش  اب  ترـضح  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  شنامیا ، ار  یـسک  درادـن  یعفن  زور  نآ  سپ  تسا ، مالـسلا  هیلع  مئاق  هرظتنم 

(3)  -. تسا هتشاد  نامیا  وا  ناردپ  هب  هک  دنچره  دشاب -  هدرواین  نامیا 

هار رد  دهد و  یمن  هبوت  ار  یسک  هدمآ : نینچ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  ترضح  نآ  فصو  رد  راحب  رد  يورم  ثیدح  رد  و 
ار وا  يدحا  تمالم  ادخ 

ص:209

هیآ 158. ماعنا ، هروس  . 407 - 1
لاصتا ینعم  هب  رطـش  زا  ای  هملک  نیا  لاح  ره  هب  تسین ، دوجوم  ناـهرب  ریـسفت  رد  یلو  هدـمآ  نیدـلا  لاـمک  رد  هملک  نیا  . 408 - 2

اه و نآ  تبرغ  هب  هراشا  هدش ، هتفرگ  بیرغ  ینعم  هب  ریطش  زا  ای  و  تسا ، لصتم  مه  هب  اه  نآ  هلـسلس  هک  یناماما  ینعی  هدش ، هتفرگ 
.دنـشاب یم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  تـجح -  ترـضح  رظتنم  رما  نـیا  رد  و  دـنریگب ، ار  دوـخ  ّقـح  اـت  دنتـشادن  یناراـی  هـکنیا 

{ فلؤم }
.2/336 نیدلا : لامک  . 409 - 3
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ترـضح نآ  هک  تسا  نینچ  بلطم  هصالخ  هجو ، نیا  اب  و  دنراد ، ضراعت  مه  اب  رهاظ  هب  هک  يرگید  تایاور  (1) و  دریگ …  یمن 
.تسین لوبق  رگید  نآ  زا  سپ  دریذپ و  یم  نیفلاخم  زا  ار  نامیا  هبوت و  ضرالا  ّهباد  جورخ  زا  شیپ 

هب دیعب  هجو  نیا  هدـمآ ،  (2) َکِّبَر » …  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  : » هیآ هرابرد  ناـهرب  ریـسفت  رد  هک  یتیاور  هب  هجوت  اـب  دـییوگب : رگا 
هک هدوب  یتّجح  نیمز  رد  ار  دنوادخ  هتـسویپ  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ماما  زا  تسا : نینچ  تیاور  دـسر ؛ یم  رظن 

، تمایق زور  زا  شیپ  زور  لهچ  رگم  دوش  یمن  عطق  نیمز  زا  تّجح  و  دـنک ، توعد  ادـخ  هار  هب  ار  مدرم  دـنادب و  ار  مارح  لـالح و 
ُهَّجُحلا َعَفُْرت  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اـُهنامیِإ  ًاـسْفَن  ْعَْفنَی  َْملَو   » .ددرگ یم  دودـسم  مه  هبوت  ِرد  دوش  عفر  تّجح  هک  یماـگنه  سپ 

.دوش هتشادرب  تّجح  هک  نآ  زا  شیپ  دشاب  هدرواین  نامیا  رگا  شنامیا ، ار  یسک  دشخب  یمن  هدیاف  (3) و  ؛» …

تـسا نیا  ربخ  نیا  زا  روظنم  و  دش ، دـنهاوخن  موصعم  ناهانگ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  روهظ  نامز  رد  مدرم  هتبلا  میوگ : یم  باوج  رد 
، ددرگ عفترم  تّجح  هک  یماـگنه  و  دوش ، یم  لوبق  شا  هبوت  دـیامن ، هبوت  نّیعم  تقو  نآ  زا  شیپ  دـنک و  تیـصعم  رگا  فّلکم  هک 

.تسین هجو  نآ  تیاور و  نیا  نیب  یتافانم  نیاربانب  .دوش  یم  هتسب  زین  هبوت  ِرد 

مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  هک  نیا  نآ  و  دـشاب ؛ هوجو  نیرتهب  دـیاش  هک  درک  عمج  رابخا  نیا  نیب  دوش  یم  زین  يرگید  هجو  هب  و 
اه نآ  نامیا  دنادب  هک  ار  یناسک  هبوت 
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.53/354 راونالا : راحب  . 410 - 1
هیآ 158. ماعنا ، هروس  . 411 - 2
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راک زا  راک  رگید  دریذـپ و  یمن  دنـشاب  نمؤم  رهاـظ  ناـبز و  هب  هک  یناـسک  زا  یلو  دریذـپ ، یم  تسا ، صـالخا  تقیقح و  يور  زا 
هار نیا  دراد -  وا  هب  صاصتخا  هک  دـنک -  یم  نطاب  هب  مکح  ترـضح  نآ  هک  میدروآ  ًالبق  ار  بلطم  نیا  رب  دـهاش  .تسا  هتـشذگ 

.هدیسر ریقح  رطاخ  هب  هک  تسا  یّلح 

مدرک و یم  رکف  رایـسب  رابخا  نیا  رد  هتفگ : نینچ  هینامعنلا  راونالا  باـتک  رد  هللا  همحر  يرئازج  هَّللا  تمعن  دیـس  لـیلج  دیـس  اـّما  و 
یم عمج  ار  رابخا  نیا  نیب  هک  متفای  تسد  یثیدح  رب  داد و  مقیفوت  دـنوادخ  هک  نیا  ات  منادـب  متـساوخ  یم  ار  اه  نآ  نیب  عمج  هجو 

هک ار  یناسک  زا  يا  هّدع  لاعتم  دنوادخ  دنک  یم  مایق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  یماگنه  هک : نیا  ثیدح  نآ  لصاح  و  دنک ،
یمن ار  هبوت  رگید  دارفا ، نیا  زا  ترـضح  نآ  و  دـمآ -  دـهاوخ  بلطم  نیا  نایب  هک  نانچ  دـنک -  یم  هدـنز  دـنا ، هدرم  ضحم  رفاک 

نآ رد  اه  نآ  هبوت  هک  اریز  دنروایب ، نامیا  دنهاوخ  یم  يراچان  يور  زا  دنا و  هدـید  نایع  هب  ار  یهلا  باذـع  هدرم و  ًالبق  هک  دریذـپ 
َْتیَـصَع ْدَـقَو  َنآلَا  : » دومرف شباوج  رد  دـنوادخ  .مدرک و  هبوت  تفگ : داتفا ، ندـش  قرغ  هب  نوچ  هک  تسا  نوعرف  هبوت  دـننام  لاـح 

تسا یسک  لثم  ای  و  درکن ، لوبق  ار  شا  هبوت  و  يدنارذگ ، تیصعم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  نآ  لاح  يروآ و  یم  نامیا  الاح  (1) ؛ ُْلبَق »
نامز رد  هک  یناسک  اـّما  تسین ؛ هتفریذـپ  شا  هبوت  دـنک  هبوت  رگا  هک  هدـید  شتآ  رد  ار  شهاـگیاج  هدیـسر و  شیولگ  هب  حور  هک 

(2) .دنوش هتشک  ای  دنشاب  هتشاد  نامیا  دیاب  ای  دنا ، هدرمن  نآ  زا  شیپ  دنشاب و  هدنز  روهظ 

نیا هدنیآ  رابخا  یلو  تسا ، حیحص  دوخ  يدوخ  هب  بلطم  نیا  میوگ : یم 

ص:211
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همحر دیس  موحرم  ًارهاظ  تسین -  هدیشوپ  هدننک  لمأت  رب  هک  تسا -  ناگدنز  عضو  نایب  اه  نآ  رهاظ  هک  اریز  دریذپ ، یمن  ار  عمج 
ثحبم نیا  رد  هیجو  هجو  لاح  ره  هب  .داد  رارق  رابخا  نآ  نیب  عمج  هجو  دوخ ، هقیلـس  هب  ار  نآ  تفای  تسد  ثیدـح  نیا  رب  یتقو  هللا 

.میدرک رکذ  هک  تسا  مود  ای  لّوا  نامه 

یم مولعم  حیـسم )  ) هب شندش  هدیمان  هجو  هدش ) …  حـسم  شتـسار  مشچ  ! ) دومرف لاّجد  ثیدـح  رد  ترـضح  نآ  هک  نیا  زا   - 5
.دنیوگ ءاحسم )  ) ار حّطسم  نیمز  هتشاد و  مان  حیسم  تهج  نیمه  زا  تسین ، كوکسم  هک  یسلطا  ياه  مهرد  دوش ؛

ینعم رد  يو  .دنمان  حیسم  ار  لاجد  ندوب ، موش  رطاخ  هب  هک : نیا  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  يرگید  هجو  سوماق  بحاص  نخـس  زا  و 
شتکرب رطاخ  هب  ار  یسیع  حیسم  .تسا و  دادضا  زا  دنیرفایب ، نوعلم  ای  كرابم  ار  يزیچ  دنوادخ  هک  نیا  تسا : هتفگ  نینچ  حیسمت 

.ما هدش  روآدای  ما -  هتشاگن  راونالا  قراشم  رب  هک  یحرش  رد  ار -  لوق  هاجنپ  هملک  نیا  قاقتشا  رد  و  دنا ، هدیمان  مسا  نیدب 

هریـش نارطق =(  ار  رتش  ریعبلا : لجد  و  نارطق ، هماـمث  ریبُز ؛ نزو  رب  لـیجُد  تسا : هتفگ  نینچ  لـجد »  » هژاو رد  سوماـق  بحاـص   - 6
هب لجد  زا  ای  دریگ ، ارف  ار  نیمز  همه  نوچ  لاّجد  تسا  باب  نیمه  زا  و  دیلام ؛ نارطق  ار  رتش  مادنا  همه  ای  دـیلام  زرا ) لهبا و  تخد 

ندـناشوپ و ینعم  هب  تسا  هدـش  هتفرگ  ًالیجدـت  لّجد  زا  ای  و  دومیپ ، ار  نیمز  یحاون  درک و  عامج  دـنازوس و  تفگ و  غورد  ینعم :
تکرح رد  وا  یپ  رد  اه  هنیجنگ  نوچ  هدش ، ذـخا  الط  بآ  ای  الط  ینعم  هب  لاجُد  زا  ای  لطاب و  هب  وا  گنرین  رطاخ  هب  ندرک -  ّالطم 

زا ای  ریشمش ، هتسد  ینعی  لاجِد  زا  ای  .تسا 
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هب يارب  مدرم  لجد  زا  ای  دـنک ، یم  سجن  ار  نیمز  نوچ  نیگرـس -  ینعم  هب  باحـس  نزو  رب  لاجَد  زا  ای  هوبنا ، ناقیفر  يارب  هلاـجَد 
(1) .دننک یم  يوریپ  وا  زا  مدرم  نوچ  اه ، هدش  مگ  ندروآ  تسد 

دنک و یم  جورخ  ناهفصا  زا  یتسناد  قودص  خیش  ثیدح  زا  لاّجد ؛ اّما  و  تسا : هتفگ  هینامعنلا  راونالا  باتک  رد  يرئازج  دّیس   - 7
جورخ ررکم  هک  درک  عمج  تروص  نیا  هب  ار  راـبخا  نیا  دوش  یم  .دـیامن و  یم  جورخ  ناتـسیس  زا  وا  هک  هدـمآ  يرایـسب  راـبخا  رد 

(2) .داب وا  رب  نامدرم  مامت  ناگتشرف و  ادخ و  تنعل  دراد ، یفلتخم  لاوحا  هک  نانچ  تشاد ، دهاوخ 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  یلـسرم  ربخ  رد  ناـیبلا  عمجم  باـتک  رد  یـسربطلا  نسحلا  نب  لـضف  نیدـلا  نیما  اـم  خیـش   - 8
زور تشه  نآرد  لاجد  رگاو  دنام ، یم  ظوفحم  يا  هنتف  هنوگره  زا  دـناوخب  زور  تشه  ات  ار  فهک  هروس  هکره  دومرف : هک  هدروآ 

(3) .دنادرگ یم  نوصم  لاّجد  هنتف  زا  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، جورخ 

هنتف دناوخب  ظفح  زا  ار  فهک  هروس  زا  هیآ  هد  هک  نآ  ره  دومرف : هک  هدروآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  باتک  نامه  رد  و 
(4) .دوش یم  تشهب  لخاد  دناوخب  ار  هروس  مامت  هک  ره  دناسر و  دهاوخن  يررض  وا  هب  لاّجد 

ار نآ  هتشرف  رازه  داتفه  شلوزن  ماگنه  هک  يا  هروس  رب  منکن  تلالد  ار  امش  ایآ  دومرف : هک  هدمآ  ترضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد  و 
باحصا هروس  دومرف : ارچ ؛ دنتفگ : دوب ؟ هدرک  رپ  ار  نیمز  نامسآ و  نیب  اه  نآ  تمظع  هک  دندرک  تعیاشم 
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{. توریب پاچ   } 3/374 سوماق : . 415 - 1
.2/110 هینامعنلا : راونالا  . 416 - 2

.6/447 نایبلا : عمجم  . 417 - 3

.6/447 نایبلا : عمجم  . 418 - 4
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هک دوش  یم  هدیشخب  يرون  و  دزرمآ ، یم  ار  وا  زور  هس  هفاضا  هب  رگید  هعمج  ات  دنوادخ  دناوخب  ار  نآ  هعمج  زور  سک  ره  فهک ،
(1) .دنام دهاوخ  ظوفحم  لاّجد  هنتف  زا  دسر و  یم  نامسآ  ات 

ار لاجد  سپـس  دنک  ظفح  فهک  هروس  لّوا  زا  هیآ  هد  هک  یـصخش  دومرف : هک  تسا  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  و 
(2) .دوب دهاوخ  يرون  وا  يارب  تمایق  زور  دنک  ظفح  ار  فهک  هروس  رخاوا  هک  ره  و  دناسر ، یمن  يررض  وا  هب  دیامن  كرد 

ك»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تالامک   - 1

شا يرای  هب  هک  دراد  یماو  ار  وت  لقع  هدـش ، راچد  ییاه  یتحاران  ای  یتحاراـن  هب  دراد ، یتـالامک  اـی  لاـمک  هک  يدرم  يونـشب  رگا 
صالخ جرف و  وا  يارب  هک  ییامن  اـعد  هب  ترداـبم  یهد  ماـجنا  ار  راـک  نیا  یناوتن  رگا  .ینک و  مادـقا  وا  یـصالخ  يارب  يزیخرب و 

: میوگ یم  يدرک  هّجوت  ار  بلطم  نیا  هک  نونکا  .دوش  یم  ادـیپ  وا  هب  تبـسن  وت  دوجو  رد  مه  صـالخا  تقفـش و  و  دـیآ ، لـصاح 
لامج و بتارم  نیرترب  هب  هدرک و  هطاحا  ار  لامک  ياهزرم  مامت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  ترـضح  اـم  يـالوم 

نیا و  نطو ، هناخ و  لایع و  لها و  زا  هدـنام  رود  تسا و  یهارمگ  تلالـض و  لها  هب  التبم  وا  همه  نیا  اب  تسا ، هتفاـی  تسد  لـالج 
رادقم هب  ترضح  نآ  تبیصم  تمظع  اّما  .تسا  نشور  ًالماک  شنیب  لها  يارب  ینعم 
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اب دـیاش  .دـشاب  یم  ناوتان  نآ  عیفر  ياه  هلق  هب  زاورپ  زا  اه  هشیدـنا  نکلا و  نآ  نایب  زا  نابز  شتالامک ، اّما  .تسا و  وا  دوخ  تمظع 
یم یبلاطم  زین  اجنیا  رد  يوش و  باریـس  نآ  لالز  همـشچرس  زا  يروآ و  تسد  هب  ار  بلاطم  نیا  زا  ییاه  هشوگ  باتک  نیا  هعلاـطم 

.تسا نانآ  رهظم  ناماما و  ناربمایپ و  تالامک  زا  يا  هعومجم  ترضح  نآ  ینادب  هک  مییازفا 

« هعجرلا تابثا   » باتک زا  تازجعملاو » صوصنلاب  هادـهلا  تابثا   » باتک رد  یلماع  ّرحلا  نسحلا  نب  دـمحم  لجا  خیـش  هک  یتیاور  رد 
تازجعم زا  يا  هزجعم  چیه  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  میناوخ : یم  نینچ  هدروآ  حیحـص  دنـس  هب  ناذاش  نب  لضف 
نانمـشد رب  ات  دـنادرگ  یم  رهاظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  تسد  هب  ار  نآ  لثم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  ایـصوا  اـیبنا و 

(1) .دنک تّجح  مامتا 

.يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ  دنا : هتفگ  شوخ  هچ  و 

رد و  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ماما  زا  رمع  نب  لّضفم  زا  یثیدـح  راحب  رد  یـسلجم  همالع  لضاف  زین  و 
ثیش مدآ و  دهاوخ  یم  هک  نآ  ره  مدرم ! يا  دیوگ : یم  هدز  هیکت  دوخ  تشپ  هب  ادخ  هناخ  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ام  ياقآ  ماگنه  نآ 

.مماس و حون و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  ماس  شدنزرف  حون و  دهاوخ  یم  هک  ره  و  متـسه ، ثیـش  مدآ و  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار 
دهاوخ یم  هک  ره  .مشاب و  یم  لیعامـسا  میهاربا و  ناـمه  نم  هک  دـنادب  دـنیبب ، ار  لیعامـسا  میهاربا و  تسا  لـیام  هک  یـصخش  ره 

.متسه عشوی  یسوم و  نامه  نم  دنیبب ، ار  عشوی  یسوم و 
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نینمؤملا ریما  دمحم و  دهاوخ  یم  سک  ره  .متسه و  نوعمش  یسیع و  نامه  نم  دنیبب ، ار  نوعمـش  یـسیع و  دهاوخ  یم  سک  ره  و 
امهیلع نیـسح  نسح و  دهاوخ  یم  هک  ره  .متـسه و  مالـسلا  امهیلع  یلع  دمحم و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  مالـسلا  امهیلع  یلع 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  هیرذ  زا  ناماما  دهاوخ  یم  هک  ره  .متسه و  مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  نامه  نم  هک  دنادب  دنیبب ، ار  مالسلا 
هچره دنا و  هتفگ  هچره  هک  دـیوش  عمج  مدزن  هب  دـیریذپب و  ار  متوعد  .متـسه  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  نامه  نم  هک  دـنادب  دـنیبب ،

(1) .مهد یم  ربخ  امش  هب  ار  دنا  هتفگن 

 - ام نامز  ماما  دوجو  رد  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  مراکم  ماظع و  يایبنا  تافص  مامت  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  میوگ : یم 
میدروآ هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ًالبق  هک  یتیاور  زین  .ددرگ و  یم  راکـشآ  ترـضح  نآ  زا  تسا و  عمج  هادـف -  انحاورا 

.دنک یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  تسا » اه  نآ  نطاب  رهاظ و  وا  تسا و  ناشمئاق  اه  نآ  نیمهن  : » هک

قداص هَّللا  دبعوبا  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نینچمه 
روط هب  زین  تیب  لها  ام  مئاق  رد  دـش ، عقاو  ناشیارب  اه  تبیغ  زا  هچنآ  مالـسلا و  مهیلع  ناربمغیپ  ياه  ّتنـس  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع 
يا دومرف : تسیک ؟ تیب  لها  امـش  مئاق  هَّللا ! لوسر  نبای  مدرک : ضرع  دـیوگ : ریـصبوبا  .دـش  دـهاوخ  عقاو  دـص  رد  دـص  لـماک و 

یتبیغ تسا ، نازینک  نیرتهب  دنزرف  وا  تسا ، یسوم  مدنزرف  لسن  زا  نیمجنپ  وا  ریصبوبا !
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قرش و وا  تسد  رب  دنک و  یم  راکشآ  ار  وا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  سپس  دنتفا ، یم  دیدرت  هب  ناشیک  لطاب  نآ  رد  هک  تشاد  دهاوخ 
(1) .دناوخ یم  زامن  شرس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یسیع  هَّللا ، حور  ترضح  دیامن و  یم  حتف  ار  نیمز  برغ 

ناربمغیپ هب  ترـضح  نآ  تهابـش  لّوا : لصف   ] .مییامن نایب  لصف  هس  رد  ار  بلطم  نیا  تسا  بوخ  دیـسر  اـجنیا  هب  نخـس  هک  لاـح 
نیسح ماما  هب  ترضح  نآ  تهابـش  موس : لصف  مالـسلا ؛ مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  مود : لصف  مالـسلا ؛ مهیلع 

[. مالسلا هیلع 

مالسلا مهیلع  ناربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تهابش  لّوا : لصف 

مالسلا مهیلع  ناربمغیپ  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تهابش  لّوا : لصف 

مالسلا هیلع  مدآ  هب  تهابش 

(2)؛ ًهَفِیلَخ » ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  : » دومرف نینچ  تخاـس و  نآ  ثراو  ار  وا  داد و  رارق  نیمز  ماـمت  رد  دوخ  هفیلخ  ار  مدآ  دـنوادخ 
رارق نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  و  نیمز ، ثراو  زین  ار  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  دنوادخ  .مهد و  یم  رارق  ینیـشناج  نیمز  رد  نم  انامه 
مُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : » هیآ ریـسفت  رد  هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  هک  ناـنچ  داد ، دـهاوخ 

دنا هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  امـش  زا  یناسک  هب  دنوادخ  (3) ؛ ِضْرَألا » ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو 
هک یلاح  رد  هّکم  رد  شروهظ  ماگنه  دنـشاب و  یم  شباحـصا  مئاـق و  وا  دومرف : .دـشخب  تفـالخ  نیمز  رد  ار  ناـنآ  هک  هداد  هدـعو 

رب تسد 
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هرابرد ار  شا  هدعو  هک  يدنوادخ  ساپس  (1) ؛ َضْرَألا » …  اَنَثَرْوَأَو  ُهَدْعَو  انَقَدَص  يِذَّلا    ِ ِهَّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگ یم  دشک ، یم  تروص 
(2) .دروآرد ام  ثاریم  هب  ار  نیمز  دینادرگ و  تسار  ام 

نیا دـنک : یم  ادـن  يدانم  نآ  رد  هدـنکفا و  هیاس  شرـس  يالاب  يربا  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  جورخ  هک : هدـمآ  لّضفم  ثیدـح  رد  و 
.دینک يوریپ  وا  زا  تسا ، ادخ  هفیلخ  يدهم 

مالسلا هیلع  مدآ  هیرگ 

شا هنوگ  ود  زا  کشا  هک  نیا  ات  تسیرگ  تشهب  قارف  رب  ردق  نآ  مالـسلا  هیلع  مدآ  هدومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا 
(4) .تسا هدش  تیاور  ینعم  نیمه  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   (3) .دش يراج  هاربآ  دننام 

هب باطخ  هک -  تسا  ترـضح  نآ  زا  هیحان  ترایز  رد  هک  نانچ  دراد ، رایـسب  هیرگ  مدآ -  دـننام  زین -  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح 
.میرگ یم  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  منک و  یم  هبدن  تیارب  زور  بش و  دیوگ : یم  مالسلا -  هیلع  نیسح  شّدج 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  اّماو   (5) .دومرف میلعت  مدآ  هب  ار  اه  مسا  مامت  دنوادخ  هک : هدش  لزان  هیآ  مالسلا  هیلع  مدآ  هرابرد 
جنپ تسیب و  مدآ  هک  نیا  هچ  تسا ، هتخومآ  يرگید  بلاطم  مه  نآ  رب  هفاـضا  هتخومآ و  زین  وا  هب  تخومآ  مدآ  هب  هچنآ  دـنوادخ  : 

ربمغیپ و  هدمآ -  ثیدح  رد  هک  نانچ  دوب -  هتخومآ  ار  مظعا  مسا  زا  فرح 

ص:218

هیآ 74. رمز ، هروس  . 426 - 1
.3/146 ناهربلا : ریسفت  . 427 - 2
.11/204 راونالا : راحب  . 428 - 3
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نآ يایـصوا  هب  هداد ، شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  يروما  مامت  و  تخومآ ، ار  نآ  زا  فرح  ود  داتفه و  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا 
 -. فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  ام  يالوم  هب  ات  هدش  هداد  زین  ترضح 

لزان مالسلا  هیلع  مدآ  رب  هک  یملع  نآ  دومرف : هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  ینیلک  مالـسالا  هقث  یحیحـص  ربخ  رد  و 
(1) .دنام یمن  یقاب  ملاع  نودب  نیمز  تسا ، هتشاذگ  ثرا  هب  ار  شملع  هک  نیا  رگم  هدرمن  یملاع  چیه  و  دشن ، هتشادرب  رگید  دش 

هیلع مئاق  .دـندوب  هدـناریم  ار  نآ  ناشنایغط  رفک و  اـب  ناـیّنج  هک  نآ  زا  سپ  درک ، هدـنز  ادـخ  تداـبع  اـب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  مدآ 
لها تیـصعم  رفک و  هب  نآ  ندرم  زا  دعب  درک ، دهاوخ  هدنز  شدودح  ییاپرب  تلادع و  تدابع و  ادخ و  نید  اب  ار  نیمز  زین  مالـسلا 

.نیمز

یم هدــنز  نآ  گرم  زا  سپ  ار  نـیمز  (2) ؛ اِهتْوَم » َدـَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  راـحب  رد 
.دزاس

رفک نآ ، گرم  زا  روظنم  دنادرگ و  هدنز  شگرم  زا  دعب  ار  نیمز  مالسلا  هیلع  مئاق  هلیـسو  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : هک  هدمآ 
(3) .تسا هدرم  تقیقح  رد  رفاک  هک  دشاب  یم  نآ  لها 

هلیسو هب  دومرف : مالـسلا  امهیلعرفعج  نب  یـسوم  میهاربا  وبا  ترـضح  هک  هدمآ  اِهتْوَم » َدَْعب  َضْرَألا  ِییُْحی  : » هیآ هرابرد  لئاسو  رد  و 
هکلب دنک ، یمن  ایحا  ناراب 
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کی رگا  هک  یتسرد  هب  و  دوش ، یم  هدنز  تلادع ، يایحا  رطاخ  هب  نیمز  و  دننک ، یم  هدنز  ار  تلادع  هک  دزیگنارب  ینادرم  دـنوادخ 
(1) .تسا ناراب  زور  لهچ  زا  رت  دنمدوس  دوش ، اپرب  نیمز  رد  ّدح 

داتفه تدابع  زا  تسا  رتهب  لداع  ماما  تعاـس  کـی  دومرف : هک  تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
.ناراب زور  لهچ  زا  تسا  رت  دنمدوس  دوش  اپرب  نیمز  رد  ادخ  يارب  هک  ّدح  کی  و  لاس ،

.دش قلخ  مئاق  رطاخ  هب  مدآ  هک  یلاح  رد  منک  هسیاقم  مهاب  ار  مئاق  مدآ و  دنچ ، ات  یکات و  همه  نیااب 

اهَزاح َمِراکَملا  َقَلَخ  يِذَّلا  َّنِإ 

ِِمئآقلا ِمامِِإلل  َمَدآ  ِْبلُص  ِیف 

 -. فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما  يارب  داد  رارق  مدآ  بلص  رد  ار  همه  دیرفآ  ار  قالخا  مراکم  هک  نآ 

مالسلا هیلع  لیباه  هب  تهابش 

: دـیامرف یم  دوخ  زیزع  باتک  رد  لاعتم  دـنوادخ  لیباق -  شردارب  ینعی  تشک -  ار  لیباه  دارفا ، نیرت  دـنواشیوخ  نیرت و  کـیدزن 
« َنیِقَّتُملا َنِم  ُهَّللا  ُلَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  َکَّنَُلْتقََأل  َلاق  ِرَخالا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْملَو  امِهِدَـحَأ  ْنِم  َلِّبُُقتَف  ًانابُْرق  ابَّرَق  ْذِإ  ِّقَحلِاب  َمَدآ  یَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو  »
زا دش و  هتفریذپ  نانآ  زا  یکی  زا  دنتـشاد ، میدقت  يا  ینابرق  نوچ  هک  نک ، توالت  ّقح  هب  ار  مدآ  رـسپ  ود  ناتـساد  نانآ ، رب  و  (2) ؛

.دریذپ یم  ناگشیپ  يوقت  زا  اهنت  دنوادخ  تفگ : .تشک  مهاوخ  ار  وت  تفگ : [ لیباه هب  لیباق  ، ] دشن هتفریذپ  يرگید 
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نآ يومع  وا  دومن و  ار  هادف -  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مئاق -  ماما  نتـشک  دـصق  دارفا ، نیرت  دـنواشیوخ  نیرت و  کیدزن  نینچمه 
شکرـس هک  منیب  یم  ار  باّذک  رفعج  ایوگ  دومرف : تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  هک  دوب ، باّذـک  رفعج  ترـضح ،

هب وا  لهج  رطاخ  هب  دنک ، راداو  تسا  لکوم  شردـپ  مرح  رب  ظوفحم و  یهلا  بیغ  رد  هک  نآ  ادـخ و  ّیلو  رما  شیتفت  رب  ار  شنامز 
(1) .دریگب قحان  هب  ار  نآ  ات  شردپ  ثاریم  رد  عمط  يور  زا  دبای -  تسد  وا  رب  رگا  شنتشک -  رب  صرح  شتدالو و 

مالسلا هیلع  ثیش  هب  تهابش 

هیلعرقاب رفعجوبا  ترـضح  هدـش  تیاور  یفاک  هضور  رد  هک  نانچ  دـنک ، راکـشآ  ار  شدوخ  ملع  هک  تفاـین  هزاـجا  ثیـش ، هَّللا  هبه 
مدید نم  هَّللا  هبه  يا  تفگ : دمآ و  شدزن  هب  لیباق  درک ، نفد  ار  مدآ  شردپ  هَّللا ، هبه  یتقو  دومرف : نینچ  ینالوط  يربخ  رد  مالسلا 

درک و اعد  نآ  هب  لیباه  تردارب  هک  تسا  یملع  نامه  نآ  و  درکن ، اـطع  نم  هب  هک  درک  اـطع  ردـق  نآ  ملع  زا  ار  وت  مدآ  مردـپ  هک 
نادنزرف ام  دنیوگب  دننک و  راختفا  نم  نادنزرف  رب  ات  دشاب  هتـشادن  ینادـنزرف  هک  متـشک  ار  وا  تهج  نیدـب  و  دـش ، لوبق  شا  ینابرق 

وت هب  مردـپ  هک  ار  یملع  رگا  وت  .دـشن و  لوبق  وا  یناـبرق  هک  دـیتسه  یـسک  دـنزرف  امـش  دـش و  لوبق  شا  یناـبرق  هک  میتسه  یـسک 
یم یفخم  وا  نادـنزرف  هَّللا و  هبه  سپ  .متـشک  ار  لـیباه  مردارب  هک  روـط  ناـمه  مشک  یم  مه  ار  وـت  ینک  راکـشآ  هداد  صاـصتخا 

(2) دوب …  اه  نآ  دزن  نامیا  ملع و  زا  هچنآ  دندرک 

: هدش تیاور  شترضح  هرابرد  هک  نانچ  نّیعم ؛ تقو  زور  ات  دنک  راکشآ  ار  دوخ  ملع  هک  هتفاین  هزاجا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 
رارق وناز  رب  تدالو  ماگنه 
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.114 یفاک : هضور  . 437 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 243 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_221_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_221_2
http://www.ghaemiyeh.com


یلَع ُهَّللا  یَّلَصَو  َنیَِملاعلا    ّ ِبَر   ِ ِهَّلل ُدْمَحلَا  : » تفگ دز و  يا  هسطع  و  درک ، دنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شا  هبابـس  تشگنا  ود  تفرگ و 
دوش هداد  هزاجا  ام  هب  نتفگ  نخس  رد  رگا  هک  نآ  لاح  و  تسا ، دوبان  لطاب و  یهلا  تّجح  هک  دنا  هتشادنپ  نارگمتـس  ِِهلآَو ؛» ٍدَّمَُحم 

(1) .دور یم  نیب  زا  کش 

.تسا هدروآ  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش  نیثدحملا  سیئر  ار  ربخ  نیا 

مالسلا هیلع  حون  هب  تهابش 

دـصناپ رازه و  ود  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  امهیلع  يداه  ماما  قداص و  ماما  زا  .تسا  ایبنالا  خیـش  حون ،
جنپ هاجنپ و  تسیود و  لاس  نابعش  همین  رد  یفاک ،) تیاور  هب  انب  ( ؛ تسا ایصوالا  خیش  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  .درک و  رمع  لاس 
کی یـس و  دصیـس و  رازه و  لاـس  مارحلا  هدـعقلا  يذ  مهد  هبنـشکی  زور  نونکاـت -  ترـضح  نآ  رمع  سپ   (2) .دش دلوتم  يرجه 

.دوش یم  لاس  جنپ  داتشه و  رازه و  يرجه - 

(3) .دـشاب یم  رمع  لوط  نآ  تسا و  حون  مدآ و  زا  یـشور  مئاـق ، رد  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  زا  و 
.تشذگ ًالبق  ربخ  نیا  مامت 

ياجرب نارفاک  زا  يرـشبلا  راّید  نیمز  يور  رب  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  كاپ  نیرفاک  زا  دوخ  نخـس  اـب  ار  نیمز  مالـسلا  هیلع  حون 
چیه هک  ییاج  ات  دـنادرگ  یم  كاپ  نیرفاک  دوجو  ثول  زا  ریـشمش  اـب  ار  نیمز  زین  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  مئاـق -   (4) .راذگم

.تشذگ هک  نانچ  دنامن -  یقاب  اه  نآ  زا  يرثا 

َِثبَلَف : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  نانچ  درک ، ربص  لاس  هاجنپ  دصهن و  مالسلا  هیلع  حون 
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.2/430 نیدلا : لامک  . 438 - 1

.1/514 یفاک : لوصا  . 439 - 2
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، درب رـس  هب  لاس  هاجنپ  ياهنم  لاس  رازه  نانآ  ناـیم  رد  سپ  (1) ؛ َنوُِملاظ » ْمُهَو  ُنافوُّطلا  ُمُهَذَخَأَف  ًاماع  َنیِـسْمَخ  َّالِإ  ٍهَنَـس  َْفلَأ  ْمِهِیف 
شتماما لّوا  زا  زین  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  .دـندوب  راکمتـس  ناـشیا  هک  یلاـح  رد  تفرگ ، ورف  ار  ناـنآ  ناـفوط  هاـگ  نآ 

.درک دهاوخ  ربص  یک  ات  مناد  یمن  و  هدرک ، ربص  نونکات 

یم كاله  زین  دـیوج  فلخت  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  زا  هک  ره  .دـش  كـاله  تسج  فّلخت  مالـسلا  هیلع  حون  زا  هک  ره 
(2)  -. هدمآ ثیدح  رد  هک  نانچ  دوش - 

.دنتشگرب وا  زا  ترـضح  نآ  هب  نیدقتعم  رتشیب  هک  نیا  ات  تخادنا  ریخأت  هب  ردق  نآ  دنوادخ  ار  شباحـصا  مالـسلا و  هیلع  حون  جرف 
یمرب وا  زا  ترـضح  نآ  هب  نیدقتعم  رتشیب  هک  دزادنا  یم  ریخأت  هب  ردـق  نآ  دـنوادخ  زین  ار  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  جرف 

(3)  -. تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  دندرگ - 

ناگتشرف یلاعت  دنوادخ  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  روهظ  هب  و  داد ، تراشب  مالـسلا  هیلع  حون  روهظ  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا 
رکذ ار  اه  نآ  میهاوخب  رگا  هک  دنداد -  تراشب  ار  شروهظ  هتشذگ  ناربمغیپ  هکلب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ربمغیپ و  داد و  تراشب  ار 

 -. دوش یم  ینالوط  باتک  مینک 

ص:223

هیآ 14. توبکنع ، هروس  . 442 - 1
ام زا  مئاق  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  اپرب  تمایق  دومرف : هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  راونالا  راحب  رد  . 443 - 2

دیوج فلخت  وا  زا  هک  نآ  ره  دبای و  تاجن  دنک  يوریپ  وا  زا  سک  ره  دهد ، هزاجا  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یماگنه  نآ  و  دزیخاپب ،
ادخ و هفیلخ  وا  هک  دشاب  نادنبخی  فرب و  يور  رب  دنچره  دییایب  وا  يوس  هب  هک  ار ! ادـخ  ار  ادـخ  ادـخ ! ناگدـنب  يا  .ددرگ  كاله 

{ فلؤم  } .تسا نم  هفیلخ 
.2/385 نیدلا : لامک  . 444 - 3
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رد هک  نانچ  دوب -  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تازجعم  زا  یکی  نیا  دیـسر و  یم  ملاـع  برغ  قرـش و  هب  مالـسلا  هیلع  حون  ياهادـن 
: دیوگ یم  دروآ و  یمرب  يدایرف  دتـسیا و  یم  ماقم  نکر و  نیب  روهظ ، ماگنه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  هدمآ .-  فیناصتلا  هدبز  باتک 

هریخذ نم  يرای  يارب  نیمز  يور  رب  ار  نانآ  روهظ ، زا  شیپ  دـنوادخ  هک  یناـسک  يا  و  نم ؛ ّصاوخ  يا  و  نم ؛ نارادرـس  اـبقن و  يا 
اه بارحم  رد  هک  یلاح  رد  دسر  یم  اه  نآ  هب  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  يادص  سپ  .دییآ  نم  يوس  هب  تبغر  تساوخ و  اب  هدرک !

و دسر ، یم  ششوگ  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  دنونش و  یم  ار  وا  يادص  همه  دایرف ، کی  اب  دنشاب و  ناشیاه  باوختخر  اه و  شرف  رب  و 
نانچ دنریگ ، یم  رارق  ماقم  نکر و  نیب  اه  نآ  یگمه  هک  درذگ  یمن  ندز  مهرب  مشچ  کی  و  دننک ، یم  تباجا  ادـص  نآ  يوس  هب 

(1) .تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  ثیدح  رد  هک 

مالسلا هیلع  سیردا  هب  تهابش 

یم هتفگ  درب ؛ الاب  يدـنلب  هاگیاج  هب  ار  وا  دـنوادخ  هدوب ، خونخا  شماـن  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  حون  ردـپ  ّدـج  مالـسلا  هیلع  سیردا 
.دش هدرب  مشش  نامسآ  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  .تفر و  الاب  مراهچ  نامسآ  هب  دوش :

وا و  دش ، هدرب  نامسآ  هب  یـسیع  هک  هنوگ  نامه  دش ، هدرب  الاب  نامـسآ  هب  سیردا  تفگ : هک  هدرک  لقن  دهاجم  زا  نایبلا  عمجم  رد 
زین مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  ینعم  نیا  .تسا  هدش  حور  ضبق  مجنپ  مراهچ و  نامـسآ  نیب  دنا : هتفگ  نارگید  .هدرمن و  تسا و  هدـنز 

.درب نامسآ  هب  ییالاو  هاگیاج  هب  دنوادخ  زین  ار  مالسلا  هیلع  مئاق   (2) .تسا هدش  تیاور 

ص:224
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میهاربا نب  یلع  هک  نانچ  دروآرد ، زاورپ  هب  ار  وا  نامـسآ  ياضف  رد  هک  دـیناشن  يا  هتـشرف  لاب  رب  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  سیردا 
هیلع قداص  هَّللا  دـبعوبا  ماما  تفگ : هک  هدرک  لقن  دوب ، هتفگ  ثیدـح  وا  يارب  هک  یـسک  زا  ریمع  یبا  نب  دـمحم  زا  شردـپ  زا  یمق 
ياه هریزج  زا  یکی  رد  ار  وا  و  دیُرب ، ار  شیاه  لاب  درک و  بضغ  ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  رب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : مالـسلا 

نآ تخیگنارب ، تلاسر  هب  ار  سیردا  دـنوادخ  نوچ  .دـنام و  ایرد  نآ  رد  دـناد -  یم  ادـخ  هک  ینالوط -  ینامز  سپ  دـنکفا ؛ اـیرد 
، يرآ دومرف : سیردا  .دنادرگرب  ار  میاه  لاب  دوش و  یـضار  نم  زا  دنوادخ  نک  اعد  ادخ ! ربمغیپ  يا  تفگ : دـمآ و  يو  دزن  هتـشرف 
، دـش یـضار  وا  زا  دـنادرگزاب و  ار  هتـشرف  نآ  ياه  لاـب  دـنوادخ  و  دومن ، تساوخرد  راـگدرورپ  زا  هاـگ  نآ  درک .] مهاوخ  نینچ  ]

هاگن توملا  کلم  هب  ات  يربب  الاب  نامـسآ  هب  ارم  مراد  تسود  يرآ ! دومرف : يراد ؟ یتجاح  ایآ  تفگ : سیردا  هب  هتـشرف  نآ  سپس 
هک دیسر  مراهچ  نامـسآ  هب  ات  درب  اه  نامـسآ  هب  دوخ  ياه  لاب  رب  تفرگرب و  ار  وا  هتـشرف  سپ  .مرادن  یگدنز  وا  دای  اب  نوچ  منک ،
ارچ تفگ : وا  هب  درک و  مالـس  توملا  کلم  رب  سیردا  .دـهد  یم  تکرح  بجعت  يور  زا  ار  دوخ  رـس  توملا  کـلم  دـید  ناـهگان 

: متفگ .منک  حور  ضبق  مجنپ  مراـهچ و  نامـسآ  نیب  ار  وـت  هک  دوـمرف  رما  نم  هب  دـنوادخ  نوـچ  تفگ : یهد ؟ یم  ناـکت  ار  ترس 
مراهچ نامسآ  زا  تسا و  هار  لاس  دصناپ  رادقم  هب  مراهچ  نامسآ  تظلغ  هک  نآ  لاح  مهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هنوگچ  اراگدرورپ !
بیترت نیمه  هب  نآ  نیبام  زا  نامسآ  ره  و  تسا ، لاس  دصناپ  زین  موس  نامسآ  تظلغ  تسا و  هار  لاس  دصناپ  رادقم  موس  نامـسآ  ات 

نامسآ نیب  ار  وا  سپس  تسا ؟ یندش  هنوگچ  نیا  تسا ،
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يدـنلب هاگیاج  هب  ار  وا  اـم  و  (1) ؛ ًاـِّیلَع » ًاـناکَم  ُهاـنْعَفَرَو  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  .دومن و  حور  ضبق  مجنپ  مراـهچ و 
هدـنز تشهب  رد  وا  هک  دوش  یم  هتفگ  (2) و  .تفگ یم  سرد  رایـسب  ياه  باتک  هک  دندیمان  سیردا  ار  وا  تهج  نیدب  .میدـناسر و 

.تسا سابع  نبا  زا  يورم  لوق  نیا  و  تسا ،

لقن همیکح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  یثیدح  رد  .درب  اه  نامسآ  هب  تفرگ و  دوخ  لاب  رب  سدقلا  حور  مه  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق 
هک یلاح  رد  تفرگ ، ار  شدنزرف  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  سپ  تسا : هدمآ  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  دالیم  باب  رد  هدش ،
هب زور  لهچ  ره  نک و  ظفح  رادرب و  ار  وا  هک : دز  گناب  اهرتوبک  زا  یکی  هب  ماما  هاگ  نآ  دندرک ، یم  زاورپ  شرـس  يالاب  اهرتوبک 

ترـضح هک  مدینـش  هاگ  نآ  .دندرک  يوریپ  زین  اهرتوبک  هیقب  درک ؛ زاورپ  نامـسآ  يوس  هب  تفرگرب و  ار  وا  رتوبک  نآ  .نادرگرب  ام 
هیرگ سجرن  .درپس  وا  هب  ار  شدنزرف  یسوم  ردام  هک  مراپس  یم  یـسک  هب  ار  وت  دومرف : یم  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما   ) دمحموبا

، تشگ دـهاوخ  زاـب  وت  هب  يدوز  هب  تسا و  مارح  وا  رب  وت  ياـه  ناتـسپ  زا  زج  ریـش  هک  دـشاب  مارآ  دومرف : وا  هب  ترـضح  نآ  درک ،
(3)؛ َنَزَْحت » الَو  اُهْنیَع  َّرَقَت  ْیَک  ِهِّمُأ  یلِإ  ُهانْدَدَرَف  : » دـیامرف یم  ّلـجوّزع -  يادـخ -  .دـش  هدـنادرگزاب  شرداـم  هب  یـسوم  هک  ناـنچ 

.دوشن نیگمغ  و  دبای ، ینشور  شا  هدید  ات  میدنادرگ  زاب  شردام  هب  ار  وا  ام  ماجنارس 

هک تسا  سدقلا  حور  نیا  دومرف : تسیچ ؟ هدنرپ  نیا  مدرک : ضرع  دیوگ : همیکح 
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بیاغ شموق  زا  مالـسلا  هیلع  سیردا   (1) دـنک …  یم  تیبرت  ملع  هب  دـهد و  یم  قیفوت  دـیدست و  ار  اه  نآ  .تسا  ناماما  هب  لّکوم 
زین مالسلا  هیلع  مئاق  تسا .-  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا  یثیدح  رد  هک  نانچ  دنـشکب -  ار  وا  دنتـساوخ  یم  هک  یماگنه  دش ،

ترضح نآرب  نانمشد  ملظ  ثحب  رد  هک  نانچ  .دش  بیاغ  دنشکب ، ار  ترضح  نآ  دنتـساوخ  یم  نانمـشد  هک  یماگنه  روط ، نیمه 
.تشذگ ظ »  » فرح رد 

لّجع مئاق -  .دندش  عقاو  راشف  تّدش و  یتخـس و  رد  وا  ناوریپ  نایعیـش و  هک  يّدح  هب  دـیماجنا  لوط  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا  تبیغ 
زا راحب  رد  .دـنوش  عقاو  تّقـشم  راشف و  یتخـس و  ياهتنم  هب  شنایعیـش  هک  ییاج  ات  تسا  ینالوط  شتبیغ  زین  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا 

یسک روج ، هنتف و  نایم  رد  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخ  نینچ  امش  عضو  هتسویپ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
ّقح مان  و   ] دیوگب هَّللا »  » دناوتن سک  چـیه  هک  دوش  رپ  متـس  ملظ و  زا  يّدـح  هب  نیمز  هاگ  نآ  .دنـسانشن  ار  وا  مدرم  هک  دوش  دـّلوتم 
وا زا  لبق  هک  نانچ  مه  دزاس ، لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  وا  هک  دزیگنارب  نم  ترتع  زا  نم و  زا  يدرم  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  سپـس  دربب ]

(2) .دنشاب هدرک  متس  ملظ و  زا  رپ  ار  نآ 

 - هنایفخم زج  یـسک -  هک  ییاج  اـت  دوش ، یم  روج  ملظ و  زا  رپ  نیمز  هتبلا  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
.تسا و هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دنیامن ، لدع  طسق و  زا  رپ  ار  نآ  هک  دروآ  یم  ار  حلاص  یموق  دنوادخ  سپس  .دیوگن  هَّللا 

.تشذگ لیالد  یضعب  ف »  » فرح رد 
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ار وا  مه  لاعتم  دنوادخ  دنتـشگزاب ؛ ادخ  يوس  هب  دـندرک و  قافتا  هبوت  رب  مدرم  دـیماجنا ، لوط  هب  مالـسلا  هیلع  سیردا  تبیغ  یتقو 
هبوت رب  مدرم  رگا  هک  تسا  روط  نیمه  زین  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  .درک  رود  نانآ  زا  ار  يدـب  تّدـش و  تخاـس و  رهاـظ 
متشه شخب  رد  هَّللا  ءاش  نا  هک  تخاس -  دهاوخ  رهاظ  ار  وا  یلاعت  يادخ  دنـشاب ، هتـشاد  شا  يرای  رب  یعطق  میمـصت  دننک و  قاّفتا 

.دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  یبلاطم 

زین فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  .دندش  میلـست  وا  يارب  مدرم  رگمتـس و  هاشداپ  درک ، روهظ  مالـسلا  هیلع  سیردا  هک  یماگنه 
رگا .دـنروآ  یم  دورف  رـس  دـنورگ و  یم  ترـضح  نآ  هب  ملاـع  مدرم  راـّبج و  يارما  ناـهاشداپ و  دوـش ، رهاـظ  هاـگره  تسا : نینچ 

هعجارم بولقلا  تایح  راحب و  نیدـلا و  لامک  دـننام  یلـصفم  ياه  باـتک  هب  دـیبای  عـالطا  سیردا  لاوحا  رب  نیا  زا  شیب  دـیهاوخب 
دیما مینک ، یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  اذـل  مینام ، یم  نام  یلـصا  روظنم  زا  مینک  رکذ  یبلاطم  هراب  نیا  رد  نیا  زا  شیب  رگا  ام  دـینک ،

.دنادرگ روشحم  دوخ  يایلوا  اب  ار  ام  دنوادخ  هک  نآ 

مالسلا هیلعدوه  هب  تهابش 

هدمآ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  .داد  تراشب  ار  شروهظ  مالسلا  هیلع  حون  و  تسا ، رباع  مالسلا  هیلعدوه  مان 
دهاوخ یتبیغ  نم  زا  سپ  هک  دینادب  تفگ : دـناوخارف و  ار  دوخ  ناوریپ  نایعیـش و  دـش ، کیدزن  حون  تافو  هک  یماگنه  دومرف : هک 

رب دوش  یم  هدیمان  دوه  هک  منادنزرف  زا  يا  هدـننک  مایق  هلیـسو  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هتبلا  و  دـنوش ، یم  رهاظ  اه  توغاط  هک  دوب 
نانمشد وا  روهظ  ماگنه  دنوادخ  و  تسا ، نم  هیبش  قالخا  تقلخ و  رد  دراد ، راقو  هنیکـس و  تبیه و  وا  .دناسر  یم  یـشیاشگ  امش 

سپ .دنک  یم  كاله  داب  هلیسو  هب  ار  امش 
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سپـس .تفرگ  تواسق  ار  ناشرتشیب  لد  دش و  ینالوط  اه  نآ  رب  تّدـم  هک  نیا  ات  دـندوب ، دوه  مایق  روهظ و  بقارم  رظتنم و  هتـسویپ 
نانمشد و  دوب ، هدرک  رپ  ار  ناشدوجو  يراتفرگ  الب و  دندوب و  هدش  دیمون  هک  نآ  زا  دعب  داتـسرف ، ار  دوه  شربمغیپ ، لاعتم  دنوادخ 

َْتتَأ ْیَش ٍء  ْنِم  ُرَذَت  ام  : » تسا هدرک  فیصوت  نینچ  نآرق  رد  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  يداب  دندش ، كاله  عفن  نودب  داب  هلیـسو  هب 
رب تبیغ  هاگ  نآ  .تخاس  هدش  كاخ  ناوختـسا  نوچمه  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تشذگن  يزیچ  چـیه  رب  (1) ؛ ِمیِمَّرلاَک » ُْهتَلَعَج  َّالِإ  ِْهیَلَع 

هداد هدژم  شراوگرزب  ناردپ  تایـصوصخ  مامت  اب  زین  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق   (2) .تشگ رهاظ  مالـسلا  هیلعدوه  هک  نیا  ات  دش  عقاو  وا 
.تشذگ اه  نآ  زا  يا  هراپ  هک  دنا ، هدومرف  نایب  ار  شروهظ  تبیغ و  و  دنا ،

یم دنوادخ  هک  نانچ  داتسرف ، اه  نآ  رب  ار  میظع  داب  و  درک ، كاله  وا  هلیـسو  هب  ار  نیرفاک  ّلجوّزع -  دنوادخ -  مالـسلا ؛ هیلعدوه 
میداتسرف ناراب  یب  يداب  دنت  نانآ  رب  (3) ؛ ِمیِمَّرلاَک » ُْهتَلَعَج  َّالِإ  ِْهیَلَع  َْتتَأ  ْیَش ٍء  ْنِم  ُرَذَت  ام  َمیِقَعلا *  َحیِّرلا  ُمِْهیَلَع  اْنلَسْرَأ  ْذِإ  : » دیامرف

دنوادخ هک  تسا  نانچ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .تخاس  هدش  كاخ  ناوختـسا  نوچمه  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تشذگن  يزیچ  چیه  رب  هک 
ثحب رد  و  تشذـگ ، لّضفم  تیاور  رد  هک  نانچ  .دـنک -  یم  دوبان  یهایـس  داب  هلیـسو  هب  ار  نیرفاـک  زا  یعمج  وا  دوجو  هب  لاـعتم 

 -. دمآ دهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  ترضح  نآ  ياهادن 

مالسلا هیلع  حلاص  هب  تهابش 

يوس هب  هک  نآ  زا  سپ  دش و  بیاغ  شموق  زا  مالسلا  هیلع  حلاص 
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تـسا يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ماما  زا  نیدـلا  لامک  رد  هک  نانچ  دـندرک ، راکنا  ار  وا  يریثک  هدـع  تشگزاب ، اه  نآ 
هوبنا شیر  دوب ، مادنا  شوخ  لکیه و  شوخ  لاسنایم و  تفای ، تبیغ  نانآ  زا  هک  يزور  دش ، بیاغ  شموق  زا  یتّدـم  حـلاص  دومرف :

شتروص هب  ار  وا  تشگزاب  شموق  هب  هک  یماگنه  .دوب  الاب  نایم  نامدرم  نایم  رد  کبـس و  شیاـه  هنوگ  تشاد ، يا  هتفخ  مکـش  و 
نیقی و موس  هفیاط  و  دندوب ، دـیدرت  کش و  لها  رگید  هفیاط  و  رفاک ، رکنم و  هفیاط  کی  دـید : هفیاط  هس  رب  ار  اه  نآ  و  دنتخانـشن ،
ار وا  اه  نآ  .متـسه  حـلاص  نم  تفگ : ناـنآ  هب  و  درک ، توعد  ار  دـندوب  دـیدرت  کـش و  لـها  هک  هفیاـط  نآ  لّوا ، .دنتـشاد  ناـمیا 
نیرکنم و دزن  سپـس  .دوبن  وت  تروص  هب  حلاص  تسا ، رازیب  وت  زا  دنوادخ  دنتفگ : و  دـندنار ، دـنداد و  مانـشد  و  دـندرک ، بیذـکت 
دـمآ و موس  هفیاط  دزن  هاگ  نآ  .دـندیمر  وا  زا  یهجو  نیرتدـب  هب  دـنتفریذپن و  وا  زا  یلو  دومرف ، توعد  ار  اـه  نآ  و  دـمآ ، نیرفاـک 

راگدیرفآ یلاعت  دنوادخ  هک  میرادن  دـیدرت  ام  نوچ  یتسه ، حـلاص  وت  مینادـب  هک  وگب  يا  هناشن  دـنتفگ : .متـسه  حـلاص  نم  تفگ :
یـسررب هداد و  عالطا  رگیدکی  هب  ار  مئاق  ياه  هناشن  نامدوخ  نایم  رد  ام  دروآ ، یمرد  دهاوخب  هک  لکـش  ره  هب  ار  سک  ره  تسا ،

هیلع حـلاص  .ددرگ  ققحم  ام  رب  ینامـسآ  ربخ  کی  هلیـسو  هب  نآ  تحـص  دـشاب و  مولعم  ام  يارب  دـیایب  هاگره  هک  نیا  اـت  میا  هدرک 
.مدروآ رب  امش  يارب  ار  رتش  هک  متسه  حلاص  نامه  نم  دومرف : مالسلا 

یم بآ  وا  زور  کـی  دوـمرف : تسیچ ؟ نآ  ياـه  هناـشن  .میدرک  یم  یـسررب  مه  اـب  اـم  ار  بلطم  نیمه  ییوـگ ؛ یم  تسار  دـنتفگ :
.امش رگید  زور  دیماشآ و 
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َّنِإ : » دـیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  تسا  اـجنیا  .میراد  ناـمیا  يا  هدروآ  وا  بناـج  زا  وت  هچنآ  دـنوادخ و  هب  اـم  دـنتفگ :
ِِهب َلِسْرُأ  اِمب  ّانِإ  : » دنتفگ نامیا  نیقی و  لها  .تسا و  هدش  هداتـسرف  شراگدرورپ  يوس  زا  حـلاص  انامه  (1) ؛ ِهِّبَر » ْنِم  ٌلَسُْرم  ًاِحلاص 
ِِهب ُْمْتنَمآ  يِذَّلِاب  ّانِإ  : » دنتفگ ناگدننک -  کش  دندرک -  ربکت  هک  یناسک  .میراد و  نامیا  هدش  هداتـسرف  وا  هچنآ  هب  ام  (2) ؛ َنُونِمُْؤم »

.میا هدیزرو  رفک  دیا ، هدروآ  نامیا  امش  هچنآ  هب  ام  (3) ؛ َنوُِرفاک »

ار نیمز  هک  تسا  نآ  زا  رت  لداع  دنوادخ  دومرف : دشاب ؟ هاگآ  حلاص  هب  هک  دوب  مه  یملاع  اه  نآ  نایم  نامز ، نآ  ایآ  دـیوگ : يوار 
رد اه ، نآ  نایم  زا  حلاص  جورخ  زا  سپ  زور  تفه  اهنت  مدرم  نآ  دنک ، يربهر  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دراذگب  یملاع  نودـب 
مه اب  و  دنتشاد ، رایتخا  رد  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  نید  مه  لاح  نامه  رد  هک  دندرب ، رس  هب  دنتخانـش  یمن  ار  یماما  هک  تریح  لاح 
(4) .تسا حلاص  لَثَم  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  لَثَم  انامه  و  دندش ، عمج  شنوماریپ  دش ، رهاظ  مالسلا  هیلع  حلاص  نوچ  و  دندوب ، دحتم 

یم يراج  وا  رب  تساک  مک و  یب  هدـش  يراج  حـلاص  رب  هچنآ  .دوب  دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  حـلاص  دـننام  مه  مالـسلا  هیلع  مئاق  يرآ ،
.تسا لاس  لهچ  زا  رت  مک  یناوج  تروص  هب  دنک ، یم  روهظ  ینالوط  يرمع  زا  سپ  يریپ و  ّنس  رد  هک  نآ  اب  .دوش 

یفن دـنوش و  رکنم  نوچ  و  دـنک ، یم  توعد  ار  راکنا  کش و  لها  .راکنا  و  کش ؛ نیقی ؛ لـها  دوب : دـنهاوخ  هتـسد  هس  رب  زین  مدرم 
.دشک یم  ار  اه  نآ  دننک ،
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هک تسه  یتایاور  اه  نیا  مامت  رد  .دـننک و  یم  تعیب  وا  اب  سپ  دـهد ، یم  هئارا  اه  نآ  هب  هک  دـنهاوخ  یم  هناـشن  وا  زا  نیقی  لـها  و 
 -. یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دروآ -  میهاوخ  ًادعب  ار  رگید  یضعب  میدروآ و  رت  شیپ  ار  اه  نآ  زا  یضعب 

مالسلا هیلع  میهاربا  هب  تهابش 

.دوب یفخم  شتدالو  لمح و  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دوب  هنایفخم  شتدالو  لمح و  نارود  مالسلا  هیلع  میهاربا 

دـشر ردق  نآ  هتفه  کی  رد  و  دننک ، یم  دشر  هتفه  کی  رد  نارگید  هک  درک  یم  دشر  يردق  هب  زور  کی  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
زا هک  نانچ  .دنراد -  دـشر  لاس  کی  رد  نارگید  هک  يرادـقم  هب  هام  کی  رد  و  دـنیامن ، یم  دـشر  هام  کی  رد  نارگید  هک  تشاد 

سپ هدمآ : مالسلا  اهیلع  همیکح  ربخ  رد  هک  نانچ  دوب ، نینچ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   (1)  -. تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدید ار  نامزلا  بحاص  میالوم  هاگان  هک  مدش  دراو  مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما   ) دمحموبا ترـضح  هناخ  هب  زور  لهچ  تشذگ  زا 
یمارگ دولوم  تسا  نیا  دومرف : نم  هب  مالسلا  هیلعدمحموبا  ترضح  .مدیدن  رت  حیصف  رت و  يورابیز  وا  زا  دور ، یم  هار  هناخ  رد  هک 

! نم همع  يا  دوـمرف : منیب ؟ یم  وا  رد  ار  عـضو  نیا  نم  تسا و  هزور  لـهچ  نم  ياـقآ  يا  مدرک : ضرع  ّلـجوّزع .-  دـنوادخ -  دزن 
کی رد  نارگید و  هام  کی  رادـقم  هب  هتفه  کی  رد  نارگید و  هتفه  کی  رادـقم  هب  زور  کی  رد  ایـصوا  هورگ  ام  هک  یتسنادـن  رگم 

(2) .مینک یم  دشر  نارگید  لاس  کی  رادقم  هب  هام 

: هدومرف وا  زا  لقن  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دیزگ ، تلزع  مدرم  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا 
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مدرم زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .مریگ  یم  هرانک  دیتسرپ ، یم  دنوادخ  ریغ  هچنآ  امش و  زا  و  (1) ؛ ِهَّللا » ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  امَو  ْمُُکلِزَتْعَأَو  »
.تشذگ ع »  » فرح رد  هک  هتسج  لازتعا 

.دراد تبیغ  ود  زین  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  .تسا  هتشاد  تبیغ  ود  مالسلا  هیلع  میهاربا 

 - فیرشلا هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  .دروآ  تشهب  زا  يا  هماج  شیارب  لیئربج  دش ، هدنکفا  شتآ  رد  هک  یماگنه  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
هک هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لّضفم  زا  نیدـلا  لامک  باتک  رد  .دیـشوپ  دـهاوخ  دـنک  مایق  هک  یماگنه  ار  هماـج  ناـمه  زین 

مالـسلا هیلع  لیئربج  دنتخورفا ، شتآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  یتقو  دومرف : .هن  متفگ : دوب ؟ هچ  فسوی  هماج  یناد  یم  ایآ  دومرف :
شتافو ماگنه  نوچ  .درک و  یمن  رثا  وا  هب  يدرـس  یمرگ و  هماج  نآ  اب  سپ  دـیناشوپ ، وا  رب  دروآ و  ار  یتشهب  ياـه  هماـج  زا  یکی 
فـسوی هک  یماگنه  و  تخیوآ ، بوقعی  رب  ار  نآ  ًادعب  مه  قاحـسا  و  تخیوآ ، قاحـسا  رب  داد و  رارق  يدـنب  وزاب  رد  ار  نآ  دیـسر ،
مالـسلا هیلع  فسوی  هک  یماگنه  و  تشذگ ، هچنآ  تشذگ  وا  رب  ات  دوب  وا  يوزاب  رد  نیا  و  تخیوآ ، وا  رب  ار  نآ  بوقعی  دش  دلوتم 

ُدِجََأل یِّنِإ  : » هدومرف وا  زا  تیاـکح  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  دینـش ، ار  نآ  يوب  بوقعی  تخاـس ، نوریب  دـنبوزاب  زا  ار  نهاریپ  نآ 
تسا ینهاریپ  نامه  نیا  .دیهدن  تبسن  یلقع  مک  هب  ارم  رگا  مونش  یم  ار  فسوی  يوب  نم  انامه  (2) ؛ ِنوُدِّنَُفت » ْنَأ  الَْول  َفُسُوی  َحیِر 

.دوب هدش  لزان  تشهب  زا  هک 

نآ لها  هب  دومرف : دسر ؟ یم  هک  هب  نهاریپ  نیا  موش ! تیادف  مدرک : ضرع 
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یلصدمحم هب  دوب ، ثراو  ار  يزیچ  ای  یملع  هک  يربمغیپ  ره  دومرف : سپـس  .دیامن  جورخ  هک  یماگنه  تسام  مئاق  هارمه  نهاریپ  و 
(1) .تسا هدیسر  هلآو  هیلع  هللا 

دنـس هب  تسا : نینچ  ثیدح  .درادن  یتافانم  هدرک  لقن  ینامعن  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  لضاف  هک  یثیدـح  اب  ربخ  نیا  میوگ : یم 
رد هک  ار  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  هماج  ایآ  دومرف : هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  بیعـش ، نب  بوقعی  زا  دوخ ،

یسابرک نهاریپ  نآ  زا  و  دوشگ ، ار  نآ  تساوخ و  ار  يا  هبعج  ترضح  نآ  سپ  .يرآ  مدرک : ضرع  مهد ؟ ناشن  وت  هب  دزیخاپب  نآ 
هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  نهاریپ  ناـمه  نیا  دومرف : سپـس  .تسا  دولآ  نوخ  شپچ  نیتـسآ  مدـید  .درک  زاـب  ار  نآ  و  دروآ ، نوریب 

دراد و نترب  ار  نهاریپ  نیمه  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دوب و  هدیشوپ  ار  نآ  دید  تبرض  شیولج  ياه  نادند  هک  يزور  تسا  هلآو 
دراد لامتحا  هک  اریز   (2) .تشادرب درک و  ات  ار  نآ  ترضح ، نآ  سپس  .مداهن  تروص  رب  مدیـسوب و  ار  نوخ  نآ  نم  .دنک  یم  مایق 

رب و  هتـشاد ، دوـخ  اـب  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نهاریپ  هک  تسا  لـمتحم  و  دـشوپب ، تاـقوا  یـضعب  رد  ار  نهاریپ  ود  نـیا  زا  کـی  ره 
.ملاعلا هَّللاو  .دشاب  هدیشوپ  ار  نآ  ترضح  نآ  هک  درادن  تحارص  لّوا  ثیدح  رد  هک  اریز  نآ ؛ دننام  ای  دشاب  هتسب  شیوزاب 

ُعَفْرَی ْذِإَو  : » دـیامرف یم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  .درک  بصن  شیاج  رد  ار  دوسالا  رجح  دومن و  اـنب  ار  هبعک  هناـخ  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
انَّبَر ُلیِعامْسِإَو  ِْتیَبلا  َنِم  َدِعاوَقلا  ُمیِهاْربِإ 

ص:234
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دـندرب و الاب  ار  هبعک ]  ] هناخ ياه  هیاپ  لیعامـسا  زین  میهاربا و  هک  یماـگنه  روآ ] داـی  هب  و[ (1) ؛ ُمِیلَعلا » ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  اـّنِم  ْلَّبَقَت 
رقاب و  ) ماما ود  زا  یکی  زا  ریشب ، نب  هبقع  زا  نآ ، ریغ  ناهرب و  رد  .یتسه و  اناد  ياونـش  وت  انامه  هک  ریذپب  ام  زا  اراگدرورپ ! دنتفگ :

نآ ياه  هیاپ  دزاسب و  ار  هبعک  هناخ  هک  داد  روتسد  میهاربا  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا ) امهیلع  قداص 
کی رادـقم  هب  زور  ره  ار  هبعک  هناخ  لیعامـسا  میهاربا و  سپ  .دـهد  هئارا  ار  ناش  کسانم  تدابع و  لحم  مدرم  هب  و  دـیامن ، اـنب  ار 

هک درک  ادن  ار  وا  سیبقوبا  هوک  اجنیا  رد  سپ  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  .دندیسر  دوسالا  رجح  هاگیاج  هب  ات  دنتخاس  یم  قاس 
(2) .درک بصن  شدوخ  ياج  رد  ار  نآ  ترضح  نآ  داد و  میهاربا  هب  ار  دوسالا  رجح  هاگ  نآ  يراد ، یتناما  نم  دزن  وت 

هیلع مئاق  هاگره  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  زا  راحب  رد  .دراد  ار  نآ  دننام  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 
دنادرگ یم  زاب  هدوب  نآ  رد  هک  ییاج  هب  ار  میهاربا  ماقم  دناسرب و  نآ  ساسا  هب  ات  دنک  یم  مدهنم  ار  مارحلا  دجسم  دزیخاپب ، مالسلا 

(3) … 

جح هب  فّرشت  دصق  هب  تفه  یس و  دصیس و  لاس  رد  تفگ : هک  تسا  يورم  هیولوق  نب  دمحم  نب  رفعج  مساقلاوبا  زا  جیارخ ، رد  و 
هب هک  دوب  نآ  يارب  نم  شـشوک  نیرتشیب  و  دـننادرگزاب ، شهاگیاج  هب  ار  دوسالا  رجح  هطمارق  دوب  انب  لاـس  نآ  مدیـسر ، دادـغب  هب 

دنک یم  بصن  شدوخ  ياج  رد  ار  دوسالا  رجح  هک  یسک 

ص:235
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هک نانچ  دیامن -  بصن  دوخ  ياج  هب  دناوت  یمن  یـسک  نامز  تّجح  زج  ار  نآ  هک  مدوب  هدناوخ  اه  باتک  رد  هک  اریز  مبای ، تسد 
رب نآ  زا  هک  مدـش  راچد  يدـیدش  يرامیب  هب  یلو  داد -  رارق  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  جاّجح  نامز  رد 

متشون يا  همان  اذل  دنک ، یم  رفس  هکم  هب  ماشه  نبا  هک  متسناد  یم  و  مهد ، همادا  دوخ  رفس  هب  متسناوتن  لاح  نآ  اب  و  مدیـسرت ، دوخ 
ماشه نبا  هب  و  هن ؟ ای  تسا  يرامیب  نیا  رد  نم  گرم  اـیآ  هک  مدوب  هدیـسرپ  مرمع  تدـم  زا  هماـن  نآ  رد  .مدرپس  وا  هب  هدرک ، رهم  و 
يارب ار  وت  نم  دسرب ، دنک  یم  بصن  شدوخ  ياج  هب  ار  دوسالا  رجح  هک  یسک  تسد  هب  همان  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نم  یعس  متفگ :

.مدناوخ ارف  راک  نیا 

تقو نآ  رد  هک  مداد  یلوپ  مرح  ماّدـخ  هب  دیـسر ، ارف  دوسالا  رجح  يراذـگ  ياـج  عقوم  مدیـسر و  هکم  هب  یتقو  دـیوگ : ماـشه  نبا 
رود نم  زا  ار  تیعمج  ماحدزا  ات  مدرک  هارمه  دوخ  اب  ار  اـه  نآ  و  تسیک ، نآ  هدـننک  بصن  منیبب  هک  مشاـب  ییاـج  دـنراذگب  نّیعم 

.داتفا یم  تفای و  یمن  رارق  دوسالا  رجح  تسناوت و  یمن  دنک  بصن  شیاج  رد  ار  رجح  تساوخ  سک  ره  مدید  دنزاس ،

هدنک اجنآ  زا  ًالصا  راگنا  هک  دش  دنب  نانچ  نآ  داد ، رارق  شیاج  رد  تفرگ و  ار  نآ  دمآ ، تروص  شوخ  نوگمدنگ و  یناوج  سپ 
شلابند هب  متـساخرب  دوخ  ياج  زا  نم  دوش ، جراخ  رد  زا  هک  تفر  ناوج  نآ  دـش و  دـنلب  نآ  رطاخ  هب  مدرم  ياـهدایرف  .دوب  هدـشن 

یمن وا  زا  مشچ  نم  دـندوشگ و  یم  هار  وا  يارب  مدرم  .ما  هناوـید  دـندرک  لاـیخ  هک  مدز  یم  راـنک  پچ  تسار و  زا  ار  مدرم  مـتفر ،
مدرم زا  ات  متفرگ 
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هب دید ، یمن  ار  وا  یسک  نم  زا  ریغ  هک  دیـسر  ییاج  هب  نوچ  و  تفر ، یم  شمارآ  ّینأت و  اب  وا  متفر و  یم  تعرـس  هب  نم  .دش  ادج 
وا هب  دومرف : دنک  یهاگن  نآ  هب  هک  نیا  نودب  مدرک ، میدقت  ار  همان  نم  .روآ  شیپ  يراد  دوخ  اب  هچنآ  دومرف : تشگرب و  نم  تمس 

و دز ، هقلح  ممشچ  رد  کشا  .دسر  یم  لاس  یس  زا  سپ  تسا  نآ  زا  راچان  هک  یگرم  تسین و  وت  رب  یسرت  يرامیب  نیا  زا  هک  وگب 
.تفر تشاذگ و  دوخ  لاح  هب  ارم  منک ، تکرح  اج  زا  متسناوتن 

.تفگ میارب  ماشه  نبا  ار  نایرج  نیا  دیوگ : یم  مساقلاوبا 

و تشون ، ار  شا  همان  تیـصو  درک ، یگدیـسر  دوخ  روما  هب  دـش ، رامیب  مساقلاوبا  ارجام  نآ  زا  لاس  یـس  زا  سپ  دـیازفا : یم  يوار 
: داد باوج  دراذگب ؟ ّتنم  وت  تمالـس  هب  دنوادخ  میراودـیما  تسیچ ؟ سرت  نیا  دـنتفگ : وا  هب  .تشاد  راک  نیا  رد  یبیجع  تیّدـج 

(1) .دنک شتمحر  دنوادخ  .تشذگرد  يرامیب  نامه  رد  مدش و  هداد  رادشه  هک  تسا  یلاس  نامه  نیا 

ًامالَـسَو ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  اْنُلق  : » دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  ّلجوّزع -  يادخ -  داد ، تاجن  شتآ  زا  دنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  میهاربا 
یضعب رد  هک  نانچ  دش ، دهاوخ  بیترت  نیمه  هب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .شاب  تمالس  درس و  میهاربا ! رب  شتآ  يا  (2) ؛ َمیِهاْربِإ » یلَع 

، دنک یم  جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  یماگنه  دومرف : تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوک  دیز  نب  دمحم  زا  اه  باتک  زا 
بانج نآ  سپ  دـنک ؛ یم  اضاقت  ار  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  هزجعم  و  دـیآ ، یم  ترـضح  نآ  دزن  ناهفـصا  زا  یـصخش 

روتسد

ص:237

باب 13. جیارخلا : . 468 - 1
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سپ (1) ؛ َنوُعَجُْرت » ِْهَیلِإَو  ْیَـش ٍء  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َناْحبُـسَف  : » دناوخ یم  ار  هیآ  نیا  دـنزورفارب و  یمیظع  شتآ  هک  دـهد  یم 
یم شتآ  لخاد  سپـس  .دیوش  یم  هدـنادرگزاب  وا  يوس  هب  و  تسوا ؛ تسد  رد  زیچ  همه  مامز  تیکلام و  هک  يدـنوادخ  تسا  هّزنم 
سپ .تسا  رحـس  نیا  دیوگ : یم  دـنک و  یم  راکنا  ار  هزجعم  نیا  نوعلم  درم  نآ  .دـیآ  یم  نوریب  نآ  زا  تمالـس  هب  هاگ  نآ  دوش و 

هک تسا  یـسک  يازـس  نیا  دـیامرف : یمو  دـنازوس ، یم  دریگ و  یم  ار  درم  دـهد ، یم  روتـسد  شتآ  هـب  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ 
.دیامن راکنا  ار  نمحرلا  تّجحو  نامزلا  بحاص 

مالعا و جح  هب  مدرم  رد  و  (2) ؛ ِّجَحلِاب » ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  : » دیامرف دنوادخ  .دناوخ  ارف  دنوادخ  يوس  هب  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  میهاربا 
دز و گناب  جـح  هب  مدرم  نایم  رد  میهاربا  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ناـهرب  رد  .نک و  یمومع  توعد 

ماجنا ار  ّجح  امش  سپ  دیروآ ، ياجب  ار  هناخ  نیا  ّجح  هک  دومرف  رما  ار  امش  دنوادخ  متسه ، هَّللا  لیلخ  میهاربا  نم  مدرم ! يا  تفگ :
ادخ يوس  هب  ار  مدرم  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق   (3) .تسا هدرک  تباجا  ار  میهاربا  تمایق -  زور  ات  دور -  یم  ّجـح  هب  سک  ره  .دـیهد و 

.دمآ دهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  زین  يرگید  بلاطم  .تشذگ  د »  » فرح رد  یبلاطم  ًالبق  هک  نانچ  دنک ، یم  توعد 

مالسلا هیلع  لیعامسا  هب  تهابش 

يرابدرب رـسپ  هب  ار  وا  سپ  (4) ؛ ٍمِیلَح » ٍمالُِغب  ُهانْرَّشَبَف  : » دومرف هک  نانچ  داد ، تراشب  وا  تدالو  هب  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  لیعامـسا 
.میداد هدژم 
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همئا ربـمغیپ و  نینچمه  .تشذـگ  موـس  شخب  رد  هک  ناـنچ  تسا ، هداد  تراـشب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـیق  تدـالو و  هـب  دـنوادخ 
لیعامسا زا  راحب  یلولا و  هرصبت  ياه  باتک  رد  هچنآ  دنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  و  دنا ، هداد  تراشب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

ترضح نآ  .مدوب  شتمدخ  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  توف  ضرم  رد  يزور  تفگ : هک  هدمآ  هللا  همحر  یتخبون  یلع  نب 
نسح ماما  دوب و  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  رازگتمدخ  مه  نآ  زا  شیپ  هبون و  لها  هک  يا  هرهچ  هایـس  مالغ  دیقع -  دوخ  مداخ  هب 

زا سپ  درک و  تعاطا  دیقع  .ناشوجب  نم  يارب  یکطصم  بآ  يردق  دیقع ! يا  دومرف : دوب -  هدرک  گرزب  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع 
.دروآ ترضح  نآ  تمدخ  هب  ار  نآ  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  ردام  لقیص ، یکطصم ، بآ  ندش  مهارف 

داهن و نیمز  ار  نآ  هاگ  نآ  دروخ ، شنینزان  نادند  هب  دیزرل و  شکرابم  تسد  یلو  دـماشایب ، تساوخ  تفرگ و  ار  فرظ  ترـضح 
.روایب نم  دزن  ار  وا  تسا ، هدجس  رد  یکدوک  دید  یهاوخ  وش ، قاتا  لخاد  دومرف : دیقع  هب 

هدجس لاح  رد  یکدوک  مدید  متفر ، قاتا  نوردنا  هب  كدوک  نآ  ندروآ  يارب  هک  یماگنه  تفگ : دیقع  دیوگ : یتخبون ]  ] لهـسوبا
ار امـش  اقآ  مدرک : ضرع  .درک  هاتوک  ار  شزامن  وا  مدرک ، مالـس  نم  .تسا  هتفرگ  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هباّبـس  تشگنا  تسا و 

.دروآ شردپ  دزن  ار  وا  تفرگ و  ار  شتسد  دمآ ، لقیص  شردام  عقوم  نیا  رد  .ییآرد  شتمدخ  هب  هک  دبلط  یم 

نایم هاتوک و  شرـس  ياهوم  دیفـس ، ّرد  ناسب  شگنر  مدید  درک ، مالـس  دیـسر ، ترـضح  نآ  تمدـخ  هک  یعقوم  دـیوگ : لهـسوبا 
.دوب هداشگ  شیاه  نادند 
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يوس هب  هک  هدب  نم  هب  ار  بآ  نیا  منادـناخ ، ياقآ  يا  تفگ : درک و  هیرگ  داتفا  وا  رب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مشچ  نوچ 
.دیـشون ار  نآ  ات  درب  کـیدزن  شردـپ  ناـهد  هب  تشادرب و  ار  یکطـصم  بآ  فرظ  درک و  تعاـطا  هدازاـقآ  .مور  یم  مراـگدرورپ 

كدوک نآ  سپ  درتسگ ، ماما  ناماد  رد  يا  هلوح  كدوک  نآ  .دیزاس  هدامآ  زامن  يارب  ارم  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  سپس 
نامزلا بحاص  هک  مهد  یم  هدژم  وت  هب  دنزرف ! يا  دومرف : هاگ  نآ  دیشک ، حسم  ار  شیاپ  ود  رـس و  ترـضح  نآ  داد و  وضو  ار  ردپ 
دنزرف یلع  دنزرف  نسح  دنزرف  م ح م د )  ) وت يا و  هدش  دلوتم  نم  زا  ینم ، نیشناج  دنزرف و  وت  ییوت ، نیمز  يور  رد  ادخ  تّجح  و 

یم مالـسلا  مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  دنزرف  دمحم  دنزرف  رفعج  دنزرف  یـسوم  دنزرف  یلع  دـنزرف  دـمحم 
مان و هداد و  تراشب  وت  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمغیپ  و  یتسه ، نیرهاط  همئا  متاـخ  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  لـسن  زا  یـشاب 

نامراگدرورپ داب ، تیبلا  لها  رب  دـنوادخ  دورد  تسا ، هداد  ربخ  نم  هب  وت  نیرهاط  ناردـپ  زا  مردـپ  ار  بلطم  نیا  .هتفگ  ار  وت  هینک 
تاولـص .تفگ  تایح  دوردـب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  یلع  نب  نسح  ماما  عقوم  نامه  دومرف و  ار  نخـس  نیا  .تسا  تمظعاب  هدوتس 

(1) .نیعمجا مهیلع  هَّللا 

رمع دش و  عقاو  تصش  تسیود و  لاس  لوالا  عیبر  متشه  تفرگ ، تروص  ندش  مومسم  رثا  رب  هک  ترضح  نآ  تافو  دیوگ : ّفلؤم 
.هیلع هَّللا  تاولص  دوب ، لاس  تشه  تسیب و  شفیرش 

گنس زا  بآ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دیشوج  شیارب  نیمز  زا  مزمز  همشچ  مالسلا  هیلع  لیعامسا 
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بآ زین  راب  نیدنچ  و  دمآ -  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  ترضح  نآ  تهابش  ثحب  رد  هک  نانچ  دیشوج -  دهاوخ  شیارب  تخس 
يولع یـضیرع  میهاربا  نب  یلع  لجا  خیـش  زا  رطاخلا  هیبنت  باتک  زا  راحب  رد  هک  ناـنچ  .تسا  هدیـشوج  راوگرزب  نآ  يارب  نیمز  زا 

یلع نب  رفعج  نب  یلع  فیرـش  هناخ  رد  یـساسقا  هزمح  نب  یلع  نب  نسح  تفگ : هک  تسا  لوقنم  امن  نب  یلع  نب  یلع  زا  ینیـسح ،
و دوب ، فوصوم  تلزع  تداـبع و  ییاـسراپ و  دـهز و  هب  هفوک  رد  يوش  تخر  يدرمریپ  هک : درک  فیرعت  اـم  يارب  يوـلع  ینیادـم 

نخـس مردپ  يارب  درمریپ  نیا  مدید  مدوب ، مردپ  سلجم  رد  نم  هک  اهزور  زا  یکی  رد  .تفر  یم  ناکین  رابخا  راثآ و  یپ  رد  هتـسویپ 
.دهد یم  شوگ  بوخ  مردپ  دیوگ و  یم 

رد نم  دوب ، هدیسر  همین  هب  بش  مدوب ، تسا -  هفوک  نوریب  رد  یمیدق و  يدجـسم  هک  یفعج -  دجـسم  رد  یبش  تفگ : یم  درمریپ 
نیمز هب  اه  نآ  زا  یکی  دندیـسر  طایح  طسو  هب  نوچ  دـندش و  دجـسم  لخاد  رفن  هس  هاـگان  هک  متـشاد  تولخ  تداـبع  يارب  اـجنآ 

هب تفرگ و  وضو  هاگ  نآ  .دز  نوریب  اجنآ  زا  دیشوج و  یبآ  هک  دیـشک  نیمز  يور  تسار  پچ و  هب  ار  دوخ  تسد  سپـس  تسـشن ،
مدرک ادتقا  وا  هب  متفر  مه  نم  دندرک ، ادتقا  وا  هب  رفنود  نآ  داتسیا و  ولج  سپس  دنتفرگ ، وضو  زین  اه  نآ  درک ، هراشا  مه  رفن  ود  نآ 

.مدناوخ زامن  و 

هک رفن  ود  نآ  زا  یکی  زا  داد ، مالـس  ار  زاـمن  هک  نآ  زا  سپ  مدرمـش ، گرزب  ار  شندروآ  نوریب  بآ  درک و  توـهبم  ارم  وا  عـضو 
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  رمالا  بحاص  نیا  تفگ : نم  هب  تسیک ؟ نیا  مدیسرپ : دوب  نم  تسار  تمس 
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هچ هزمح  دنزرف  رمع  فیرش  هرابرد  هَّللا ! لوسر  نبای  متشاد : هضرع  مدیـسوب و  ار  ترـضح  كرابم  ياه  تسد  متفر و  شیپ  .تسا 
.دنیب یم  ارم  گرم  زا  شیپ  دوش و  تیاده  هک  اسب  یلو  ریخ ، دومرف : تسا ؟ ّقح  رب  وا  ایآ  ییامرف  یم 

تفای و تافو  هزمح  دنزرف  رمع  فیرـش  هک  نیا  ات  تشذگ  هیـضق  نیا  زا  یتدم  و  میتشاگن ، ار  بلاج  ثیدح  نیا  دیوگ : یم  يوار 
دوب هتفگ  هک  ینایرج  مدومن و  تاقالم  ییاج  رد  دهاز  درمریپ  نآ  اب  يزور  .دشاب  هدید  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  وا  هک  دشن  هدینش 

وا هب  هک  ار -  رمالا  بحاص  ترضح  شگرم  زا  لبق  فیرش  دیتفگن  امـش  رگم  مدیـسرپ : داریا -  روط  هب  وا -  زا  متخادنا و  شدای  هب 
وبا فیرـش  يزور  نآ  زا  دـعب  تسا ؟ هدـیدن  ار  ترـضح  نآ  وا  هک  یتسناد  اـجک  زا  تفگ : درمریپ  دـید ؟ دـهاوخ  يدومن -  هراـشا 

.مدرک وگتفگ  وا  اب  شردپ  هرابرد  و  مدید ، ار  هزمح  دنزرف  رمع  فیرش  رسپ  بقانملا 

مردپ یندـب  يورین  بش  رخآ  مدوب ، وا  دزن  تشاد ، رارق  گرم  رتسب  رد  مردـپ  هک  ییاه  بش  زا  یکی  رد  تفگ : بقانملا  وبا  فیرش 
شندمآ و  تفرگ ، ار  ام  وا  تبیه  هک  دش  دراو  ام  رب  يدرم  ناهگان  .دوب  هتسب  ام  يور  هب  اهرد  هدش و  فیعض  شیادص  هتفر ، لیلحت 

یتدم و  تسـشن ، مردپ  رانک  درم  نآ  .مینک  لاؤس  يو  زا  هک  میتشادن  یهجوت  یلو  میدرک ، یقلت  مهم  اهرد  ندوب  هتـسب  دوجو  اب  ار 
ناکت یتخـس  هب  مردپ  دش ، بیاغ  ام  ناگدید  زا  نوچ  تفر و  تساخرب و  سپـس  .تسیرگ  یم  مردپ  درک و  وگتفگ  يو  اب  هتـسهآ 

دوب نم  دزن  هک  صخش  نیا  تفگ : درک و  زاب  ار  دوخ  ياه  مشچ  میدناشن  ار  وا  مه  ام  دیناشنب ، ارم  تفگ : دروخ و 
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ردپ دزن  .دوب  هتـسب  اهرد  میتفاین ، رگید  ار  وا  یلو  میتفر  .دیورب  شلابند  تفگ : .تشگزاب  دوب  هدمآ  هک  اجنامه  زا  متفگ : تساجک ؟
زا سپ  دوب ، مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  نیا  تفگ : دوب ؟ هک  صخـش  نیا  میدیـسرپ : وا  زا  سپـس  میتفگ ، وا  هب  ار  نایرج  میتشگزاب و 

(1) .دش شوهیب  درک و  دوع  شا  يرامیب  یتخس  نآ 

.دوش هعجارم  تشذگ ، ینعم  نیا  بسانم  ظ »  » فرح رد  میوگ : یم 

قداص ماما  زا  لّضفم  ثیدح  رد  تشاد ، دهاوخ  ار  همانرب  نیا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .درک  یم  ینارچ  دنفسوگ  مالسلا  هیلع  لیعامسا 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هماج  هدش و  هّکم  لخاد  هک  ار  وا  مرگن  یم  ایوگ  لّضفم ! يا  ادخ  هب  مسق  و  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع 

زب دنچ  هتفرگ ، تسد  هب  ار  ترضح  نآ  ياصع  و  هدرک ، اپ  هب  ار  ربمغیپ  هدش  هلصو  نیلعن  و  هداهن ، رس  هب  يدرز  همامع  هدیشوپ و  ار 
یناوج ّنس  رد  وا  دسانـشب ، ار  وا  هک  تسین  یـسک  ماگنه  نآ  رد  .دسر  یم  هبعک  هناخ  هب  ات  دور  یم  عضو  نیا  اب  دنار و  یم  ار  رغال 

(2) .ددرگ یم  راکشآ 

(3)؛ َنیِِرباّصلا » َنِم  ُهَّللا  َءاش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  : » تفگ وا  دوب ، ّلجوّزع -  يادخ -  رما  میلست  مالسلا  هیلع  لیعامـسا 
.تسا یهلا  رما  میلست  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .تفای  یهاوخ  نیرباص  زا  ارم  هَّللا  ءاش  نا  هد  ماجنا  يوش  یم  رما  هچنآ  ردپ ! يا 

مالسلا هیلع  قاحسا  هب  تهابش 

 - يادخ .داد  تراشب  ار  وا  تدالو  دوب -  هدش  سویأم  ندش  راد  هچب  زا  هراس  هک  نآ  زا  سپ  یلاعت -  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلع  قاحسا 
نینچ ّلجوّزع - 
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َّنِإ ًاْخیَش  ِیْلَعب  اذهَو  ٌزوُجَع  اَنَأَو  ُِدلَأ  یتَْلیَو َأ  ای  َْتلاق  َبوُقْعَی ، َقاحْسِإ  ِءارَو  ْنِمَو  َقاحْسِِإب  اهانْرَّشَبَف  ْتَکِحَضَف  ٌهَِمئاق  ُُهتَأَْرماَو  : » هدومرف
بوقعی هب  وا  زا  دـعب  قاحـسا و  هب  ار  وا  سپ  دـیدنخب ، یلاحـشوخ ] زا   ] دوـب هداتـسیا  هک  یلاـح  رد  شنز  (1) ؛ ٌبیِجَع » ْیََـشل ٌء  اذه 

زیچ نیا  اـنامه  تسا ! يدرمریپ  مرهوـش  نیا  متـسه و  ینزریپ  هک  یلاـح  رد  میازب  نم  دوـش  یم  اـیآ  تفگ : اراـس )  ) .مـیداد تراـشب 
.تسا یتفگش 

نب یسیع  زا  جیارخ  رد  هک  نانچ  دش ، هداد  تراشب  شتدالو  دندش ، سویأم  وا  تدالو  زا  مدرم  هک  نآ  زا  دعب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 
هب متشاد ، تفرعم  وا  ّقح  رد  نم  دش ، نادنز  دراو  ام  اب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفگ : هک  هدش  تیاور  حیـسم ) ای   ) حیبص

هتـشون متدالو  خـیرات  نآ  رد  هک  دوب  نم  هارمه  ییاعد  باتک  .يراد  رمع  زور  ود  هام و  کـی  لاـس و  جـنپ  تصـش و  وت  دومرف : نم 
.هن مدرک : ضرع  يراد ؟ دالوا  ایآ  دومرف : سپـس  دومرف ، ترـضح  نآ  هک  تسا  روط  نامه  مدید  متـسیرگن  نآ  هب  یتقو  دوب ، هدـش 

تیب نیا  هب  سپس  .تسا  ییوزاب  بوخ  هچ  دنزرف  هک  دشاب  وا  يوزاب  ات  نک  يزور  وا  هب  يدنزرف  ایادخ ! هک : تشادرب  اعد  هب  تسد 
: تفگ دش و  لّثمتم  رعش  زا 

ُهَتَمالُظ ْكِرُْدی  ٍدُضَع  اذ  َناک  ْنَم 

ٌدُضَع َُهل  ْتَْسَیل  يِذَّلا  َلِیلَّذلا  َّنِإ 

.دشاب هتشادن  ییوزاب  هک  تسا  نآ  لیلذ  دروآ ، یم  تسد  هب  ار  دوخ  هدش  لامیاپ  قوقح  دشاب  هتشاد  ییوزاب  هکره 

ادخ هب  يرآ ، دومرف : يراد ؟ دنزرف  امش  ایآ  مدرک : ضرع  ترضح  نآ  هب 
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( راعـشا نیا  هب   ) زاب سپـس  مرادن ، يدنزرف  نالا  اّما  دنک ، یم  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هک  دوب  دهاوخ  يدنزرف  نم  يارب  دنگوس !
: دومرف دش ، لّثمتم 

امَّنَأَک ِیناَرت  ْنَأ  ًامْوَی  َکَّلََعل 

ُِدباوَّللا ُدوُسُألا  َِّیلاوَح  یَنب 

یصَحلا َِدلَی  ْنَأ  َْلبَق  ًامیِمَت  َّنِإَف 

ُدِحاو ِساّنلا  ِیف  َوْهَو  ًانامَز  َماقَأ 

.دنتسه منوماریپ  یناریش  نوچمه  منادنزرف  هک  ینیبب  وت  دسر  ارف  يزور  دیاش 

(1) .دوب اهنت  مدرم  نایم  رد  زارد  يراگزور  دروآ  ایند  هب  ار  يدایز  نادنزرف  هک  نآ  زا  شیپ  میمت ، هک  یتسار  هب  سپ 

مالسلا هیلعطول  هب  تهابش 

ام انامه  طول  يا  دنتفگ : (2) ؛ َْکَیلِإ » اُولِصَی  َْنل  َکِّبَر  ُلُسُر  ّانِإ  ُطُول  ای  اُولاق  : » دندش لزان  شا  يرای  يارب  ناگتشرف  مالسلا ؛ هیلعطول 
شا يرای  يارب  ناگتشرف  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  دنهد .] ترازآ  هک   ] دنـسر یمن  وت  هب  نانآ  زگره  میتسه ، تراگدرورپ  ناگداتـسرف 
هدمآ مالـسلا ) هیلع  يرکـسع  ماما   ) دمحموبا ترـضح  زینک  ربخ  رد  و  تشذگ ، هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  هک  نانچ  دمآ ، دـنهاوخ  دورف 

قفا ات  دش و  راکـشآ  ترـضح  نآ  زا  هک  دید  يا  هدنـشخرد  رون  دش  ّدلوتم  مالـسلا -  هیلع  تّجح  ترـضح  ینعی  دّیـس -  یتقو  هک :
، دنـشک یم  شندب  تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  دنیآ ، یم  دورف  نامـسآ  زا  هک  دـید  ار  يدیفـس  ناگدـنرپ  تفر و  نامـسآ 
اه نیا  دوـمرف : دـیدنخ و  متفگ  ار  بلطم  نـیا  مالـسلا ) هـیلع  يرکـسع  ماـما   ) دـمحموبا ترـضح  هـب  یتـقو  .دـننک  یم  زاورپ  سپس 

كربت دولوم  نیا  هب  ات  دنا  هدمآ  دورف  دنتسه ، یناگتشرف 
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(1) .دنک یم  جورخ  هک  یماگنه  دوب  دنهاوخ  وا  نارای  اه  نیا  و  دنیوج ،

.تشذگ یبسانم  بلاطم  زین  نینمؤم  تّوق  ثحب  رد 

مئاق ترـضح  تفر ، نوریب  نیقـساف  دالب  زا  مالـسلا  هیلعطول  هک  تسا  نیا  طول  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ياه  تهابـش  زا  زین  و 
.تسا هتفر  نوریب  نیقساف  دالب  زا  زین  مالسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  بوقعی  هب  تهابش 

دنوادخ زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دروآ  مهارف  دومرف و  عمج  ار  وا  یگدنکارپ  ینالوط -  یتدم  زا  سپ  دنوادخ -  مالسلا ؛ هیلع  بوقعی 
.تخاس دهاوخ  عمج  رتزارد  یتدم  زا  سپ  ار  وا  یگدنکارپ  یناشیرپ و 

(2) .درب یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  یلاح  رد  دش  دیفـس  هودنا  زا  شنامـشچ  هک  تسیرگ  ردق  نآ  فسوی  يارب  مالـسلا  هیلع  بوقعی 
َلََدب َْکیَلَع  َّنَیِْکبََألَو  : » تسا هدومرف  هیحان  ترایز  رد  و  دیرگ ] یم  و   ] هتسیرگ مالسلا  هیلع  نیسح  شّدج  يارب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 

(3) .میرگ یم  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  ًامَد ؛» ِعُومُّدلا 

زا (4) ؛ َنوُِرفاـکلا » ُمْوَقلا  ـَّالِإ  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  ُسَأـْیَی  ـال  ُهَّنِإ  ِهَّللا  ِحْوَر  ْنِم  اوُسَأـْیَت  ـال  : » تفگ یم  دوب و  جرف  رظتنم  مالـسلا  هیلع  بوقعی 
جرف رظتنم  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دوشن  سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  نارفاک  هورگ  زج  یـسک ، انامه  هک  دیوشن  دیماان  دنوادخ  تمحر 

.تسا ینعم  نیا  رب  دهاش  تایاور  هک  نانچ  تسا ،

مالسلا هیلع  فسوی  هب  تهابش 

ثحب رد  هک  نانچ  دـشاب ، یم  دوخ  نامز  لها  نیرتاـبیز  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  .دوب  دوخ  ناـمز  لـها  نیرتاـبیز  مالـسلا  هیلع  فسوی 
.تشذگ ترضح  نآ  لامج 
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ار وا  اه  نآ  هک  یلاح  رد  تخانـش  ار  نانآ  سپ  دندش  لخاد  وا  رب  ناردارب  هک  نیا  ات  دش  بیاغ  ینالوط  یتدم  مالـسلا  هیلع  فسوی 
(1) .دنتخانشن

یمن ار  وا  اه  نآ  یلو  دسانش  یم  ار  نانآ  دور و  یم  هار  اه  نآ  نایم  رد  هک  یلاح  نیع  رد  هدش ، بیاغ  قلخ  زا  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 
.تشذگ غ »  » فرح رد  ترضح  نآ  تبیغ  ثحب  رد  هک  دنسانش ،

دنوادخ زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دید  ار  باوخ  نآ  رصم  هاشداپ  هک  دومرف ، حالصا  هبـش  کی  ار  شرما  دنوادخ  مالـسلا ، هیلع  فسوی 
.دنک یم  عمج  رود  دالب  زا  ار  ترضح  نآ  نارای  بش  کی  نآ  رد  سپ  دیامرف ، یم  حالصا  بش  کی  رد  ار  شرما  لاعتم 

فسوی زا  یتهابش  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  قودص  خیش 
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  (2) و  .دـیامرف یم  حالـصا  ار  وا  رما  بش  کی  رد  ّلجوّزع -  دـنوادخ - هک  نیا  نآ  تسه و  مالـسلا  هیلع 

(3) .دنک یم  حالصا  بش  کی  رد  ار  وا  رما  دنوادخ  تسا ، تیبلا  لها  ام  زا  يدهم  دومرف : هک  تسا  يورم  هلآو  هیلع 

شوخ میارب  نادنز  اراگدرورپ ! (4) ؛ ِْهَیلِإ » ِینَنوُعْدَی  اّمِم  ََّیلِإ  ُّبَحَأ  ُنْجِّسلا    ّ ِبَر : » تفگ يو  دش ، نادنز  راچد  مالـسلا  هیلع  فسوی 
میدروآ مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  زا  هک  یثیدح  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دنناوخ  یم  ارف  نآ  هب  ارم  نانیا  هک  تسا  يزیچ  زا  رت 

هیلع هللا  یلصدّمحم  زا  یتّنـس  فسوی و  زا  یتّنـس  یـسیع و  زا  یتّنـس  یـسوم و  زا  یتّنـس  رما  نیا  بحاص  رد  دومرف : هک  هدمآ  نینچ 
(5) .تسا تبیغ  نادنز و  فسوی ، زا  ّتنس  اّما  و  دومرف :-  هک  اجنآ  ات  تسه -  هلآو 
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اب ایند  هک  نک  هشیدنا  تیالوم ، تنحم  تبیصم و  تمظع  رد  ریگب و  تربع  نایب  نیا  زا  تمصع  نادناخ  وریپ  تسود  يا  میوگ : یم 
هاگرد زا  .تسین  نمیا  ناشتفلاخم  نیدناعم و  متـس  زا  هک  يروط  هب  هدـش ، نادـنز  وا  يارب  شا  يروانهپ  همه  اب  نیمز  یخارف و  همه 

.دنادرگ ناسآ  لهس و  ار  شجورخ  لیجعت و  ار  شجرف  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ 

رس هب  تبیغ  نادنز  نیا  رد  ردقچ  هک  متسناد  یم  شاک  يا  مالـسلا ، هیلع  مئاق  اّما  .دنام و  نادنز  رد  یلاس  دنچ  مالـسلا  هیلع  فسوی 
! دمآ دهاوخ  نوریب  یک  درب و  دهاوخ 

هک نیا  اـب  دـش  لکـشم  بوقعی  شردـپ  رب  وا  رما  و  دـنام ، یفخم  شناردارب  زا  دـش و  بیاـغ  ّماـع  ّصاـخ و  زا  مالـسلا  هیلع  فسوی 
 -. هدمآ ثیدح  رد  هک  نانچ  دوب -  کیدزن  شنایعیش  نادناخ و  وا و  نایم  تفاسم 

رد مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  .تسا  روط  نیمه  هدمآ -  يرگید  ثیدح  رد  هک  نانچ  زین -  مالـسلا  هیلع  مئاق 
، مالـسلا امهیلع  بوقعی  نب  فسوی  هب  وا  تهابـش  اّما  و  تسا : نینچ  ناربمغیپ  زا  یعمج  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  تهابـش  نایب 

ندوب کیدزن  دوجو  اب  مالـسلا  هیلعربمغیپ  بوقعی  شردپ  زا  وا  رما  ندش  هدیـشوپ  ناردارب و  زا  ندوب  یفخم  ّماع ، ّصاخ و  زا  تبیغ 
(1) شناوریپ …  نادناخ و  ردپ و  اب  ترضح  نآ  نیب  تفاسم 

یم هاگآ  ام  لاوحا  رب  تسا و  ام  اب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترـضح -  نآ  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  يراـبخا  میوگ : یم 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  میروایب ، باتک  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یضعب  دیاش  هک  تسا  رایسب  دشاب ،
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مالسلا هیلعرضخ  هب  تهابش 

تلالد نآ  رب  يرایسب  تایاور  تسا و  مّلسم  یّنس  هعیش و  دزن  عوضوم  نیا  و  هدومن ، ینالوط  ار  شرمع  دنوادخ  مالـسلا ؛ هیلعرـضخ 
ترفاـسم تراـیز  دـصق  هب  مناردارب  زا  نت  ود  تفگ : هک  هدـش  تـیاور  یّقر  دوواد  زا  بقاـنم  زا  لـقن  هـب  راـحب  رد  هـلمج : زا  دراد ،

، دیدرگ تمحز  راچد  زین  يرگید  داتفا و  نیمز  هب  دوخ  غالا  زا  هک  يروط  هب  دش  بات  یب  یگنشت  تّدش  زا  ود  نآ  زا  یکی  دندرک ،
نآ کی  کی  درک و  هثاغتسا  مالسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملا و  ریما  ربمغیپ و  ادخ و  هاگرد  هب  دناوخ و  زامن  تساخرب و  ياج  زا  یلو 

هاگان هک  ندز ، ادـص  ار  ترـضح  نآ  ندرک و  سامتلا  درک  عورـش  دیـسر و  مالـسلا  امهیلعدـمحم  نب  رفعج  مان  هب  ات  درب  مان  ار  اـه 
داد وا  هب  یبوچ  هعطق  درم  نآ  .درک  وگزاب  شیارب  ار  دوخ  يارجام  تسیچ ؟ وت  نایرج  دیوگ : یم  هداتـسیا ، شنیلاب  هب  دید  ار  يدرم 

تـساخرب دوشگ و  ار  شمـشچ  وا  دـید  ناـهگان  درک  ار  راـک  نیمه  .راذـگب  هتفر ) لاـح  زا  تسود   ) وا بل  ود  نیب  ار  نیا  تفگ : و 
.دندرک ترایز  ار  رّهطم  ربق  دنتفر و  دنک ، یمن  ساسحا  یگنشت  ًالصا  تسشن و 

، دش دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  درک و  رفـس  هنیدم  هب  دوب ، هدرک  اعد  هک  یـسک  نآ  دـندرک ، تعجارم  هفوک  يوس  هب  نوچ  و 
لاح نآ  هب  مردارب  یتقو  نم ! ياقآ  يا  درک : ضرع  تساجک ؟ بوچ  نآ  تسا ؟ هنوگچ  تردارب  لاح  نیـشنب ، دومرف : ترـضح  نآ 
هیلع قداص  ترضح  .مدرک  شومارف  ار  بوچ  یلاحشوخ  زا  دنادرگزاب  ار  وا  حور  دنوادخ  هک  یماگنه  مدش و  كانمغ  یلیخ  داتفا 

تخرد زا  یبوچ  هعطق  وـت  يارب  وا  تسد  هب  دـمآ ، نم  دزن  رـضخ  مردارب  یتـفر  ورف  تردارب  مغ  رد  وـت  هک  یتعاـس  دوـمرف : مالـسلا 
مداخ هب  ترضح  نآ  سپس  .مداتسرف  یبوط 
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نوریب ار  بوچ  هعطق  نامه  دوشگ و  ار  نآ  ترـضح  .دروآ  ار  نآ  تفر و  مداـخ  رواـیب ، ار  نادرطع  نآ  ورب  تفگ : درک و  ور  دوخ 
(1) .دنادرگزاب دوخ  ياج  هب  ار  نآ  هرابود  سپس  .تخانش  ار  نآ  ات  داد  ناشن  صخش  نآ  هب  دروآ و 

رمع هک  نیا  تمکح  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یـضعب  زا  هکلب  هداد ، رارق  ینـالوط  ار  شرمع  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاـق 
رد نیدـلا  لامک  باتک  رد  هللا  همحر  قودـص  خیـش  .دـشاب  مالـسلا  هیلع  مئاق  رمع  لوط  رب  لیلد  هک  تسا  نیا  هدـش  ینـالوط  رـضخ 
اّما و  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  دروآ ، میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  متشه  باب  رد  هک  ینالوط  یثیدح 
رب هک  یباتک  ای  دشاب  هدرک  ریدقت  شیارب  هک  یتّوبن  رطاخ  هب  هن  دومرف  تیانع  ینالوط  رمع  دنوادخ  ار  مالسلا  هیلعرضخ  حلاص  هدنب 
هن دزاـس و  مزلم  وا  يادـتقا  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  هک  یتماـما  يارب  هن  و  دـیامن ، خـسن  ار  رگید  عیارـش  هک  ینییآ  هن  دـیامرف و  لزاـن  وا 

تبیغ نارود  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  رمع  هک  دوب  هتـشذگ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ملع  رد  نوچ  هکلب  دیامرف ، ضرف  وا  رب  هک  یتعاطا 
ار رـضخ )  ) حلاص هدنب  رمع  دـنوادخ  .دـنیامن  راکنا  ار  ینالوط  رمع  نآ  دـننکن و  رواب  وا  ناگدـنب  هک  اجنآ  ات  دـش  دـهاوخ  ینالوط 

عطق ار  نیدناعم  ناهرب  لیلد و  هک  نیا  ات  مالسلا و  هیلع  مئاق  رمع  رب  نآ  هلیسو  هب  لالدتسا  ّتلع  هب  رگم  تخاس  ینالوط  ببس  نودب 
(2) .دشابن یتّجح  دنوادخ  رب  ار  مدرم  هک  دیامن 

هدنز وا  سپ  هدیماشآ  تایح  بآ  زا  مالسلا  هیلعرضخ  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  زین  و 
دوش هدیمد  روص  رد  ات  دریم  یمن  تسا و 
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هب شمان  هک  اجره  وا  و  ددرگ ، یمن  هدید  شدوخ  یلو  دوش  یم  هدینـش  شیادص  دنک ، یم  مالـس  ام  رب  دـیآ و  یم  ام  دزن  وا  هتبلا  و 
ماـمت تسا ، رـضاح  جـح  مسارم  رد  لاـس  ره  وا  دـنک ، مالـس  وا  رب  درک  داـی  ار  وا  امـش  زا  هک  ره  سپ  دوش ، یم  رـضاح  دـیآ  ناـیم 
شتبیغ ماگنه  ار  ام  مئاق  تشحو  دنوادخ  دیوگ ، یم  نیمآ  نینمؤم  ياعد  رب  سپ  دراد ، فوقو  هفرع  رد  دهد ، یم  ماجنا  ار  کسانم 

(1) .دیامن یم  فرطرب  وا  هب  ار  شا  ییاهنت  و  دزاس ، یم  لّدبم  سنا  هب  وا  هلیسو  هب 

قودص خیش  زا  هک  نانچ  هدش -  هدیمان  رـضخ  هک  نیا  ّتلع  .دنا  هتفگ  يرگید  ياه  مسا  یـضعب  تسا و  ایلب  مالـسلا  هیلعرـضخ  مان 
شفارطا درازگب  زامن  هاگره  هک  هدش  هتفگ  زین  و  دـش ، یم  زبس  هک  نیا  رگم  تسـشن  یمن  یکـشخ  بوچ  رب  هک  تسا  نیا  هدـمآ - 

.دش زبس  وا  یپ  زا  دروخ و  ناکت  هرابکی  هب  هک  دوب  يدیفس  نیمزرس  رد  وا  هک  نیا  يارب  دنا : هتفگ  (2) و  .دوش یم  زبس 

رسک ءاخ و  حتف   - 3 رْضِخ )  ) داض نوکس  ءاخ و  رسک   - 2 رْضَخ )  ) داض نوکس  ءاخ و  حتف   - 1 تسه : هجهل  هس  رـضخ  ظفلت  رد  و 
(. رِضَخ  ) داض

یم اجنآ  زا  بآ  دوش و  یم  هایگ  رپ  زبس و  درذگب ، هک  ینیمزرس  ره  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  بقاثلا  مجن  رد 
(3) .ددرگ یمرب  دوخ  لاح  هب  نیمز  دور و  یم  ورف  بآ  دورب  اجنآ  زا  نوچ  و  دشوج ،

.تسین راگزاس  رصتخم  نیا  اب  اه  نآ  ندروآ  هک  دراد  زین  يرگید  دهاوش  ربخ  نیا  میوگ : یم 
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نب یلع  هک  نانچ  دیآ ؛ یم  رد  دهاوخب ، هک  لکش  ره  هب  هک  هدومرف  تیانع  ییورین  تردق و  وا  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلعرضخ 
، هدومرف تیانع  تردـق  نیمه  دـنوادخ  زین  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق   (1) .هدرک تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  شریـسفت  رد  میهاربا 

.میا هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یتمسق  هک  تسا  رایسب  دنک ، یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یتایاکح  تایاور و 

یلَع ُِربْصَت  َْفیَکَو  ًاْربَص  َیِعَم  َعیِطَتْسَت  َْنل  َّکنِإ  : » تفگ مالسلا  هیلع  یـسوم  هب  هک  نانچ  دوب ، نطاب  ملع  هب  رومأم  مالـسلا  هیلعرـضخ 
هطاـحا ملع و  نآ  هب  تبـسن  هچنآ  رب  ییاـمن  ربـص  هنوگچ  درک و  یناوتن  ربـص  نم  هارمه  زگره  وت  اـنامه  (2) ؛ ًاْربُخ » ِِهب  ْطُِحت  َْمل  اـم 

.تشذگ ترضح  نآ  مکح  ملع و  رد  هک  نانچ  تسا ، نطاب  ملع  هب  رومأم  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  يرادن ؟

روط نآ  شتبیغ  هجو  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .درک  شاف  شدوخ  هک  نآ  زا  دعب  رگم  دشن  راکشآ  شیاهراک  هجو  مالـسلا ؛ هیلعرـضخ 
.تشذگ غ »  » فرح رد  ترضح  نآ  تبیغ  ثحب  رد  هک  نانچ  روهظ ، زا  دعب  رگم  دوش  یمن  فوشکم  دیاب  هک 

رد لاس  ره  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دهد  یم  ماجنا  ار  کسانم  مامت  دنک و  یم  تکرـش  جـح  مسارم  رد  لاس  ره  مالـسلا ؛ هیلعرـضخ 
.تشذگ ترضح  نآ  جح  ثحب  رد  هک  نانچ  .دروآ  یم  ياجب  ار  کسانم  مامت  دنک و  یم  تکرش  جح  مسارم 

.تسه نآ  رد  يرایسب  دیاوع  دیاوف و  هک  مراگنب  ار  یفیرش  تیاور  فیطل و  تیاکح  مراد  شوخ  اجنیا  رد 
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لجا خیـش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  زین  يراـصنا و  میعنوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  قودـص  خـیش 
هک داّهز  زا  یتعامج  اب  هارمه  تفگ : هک  تسا ، هدرک  تیاور  يراصنا  دمحم  نب  دـمحا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  نسحلا  نب  دـمحم 

راجتـسم رانک  هکم  رد  دوبن ، یقیقع  يولع  مساقلا  نب  دـمحم  زج  یـصلخم  درف  اه  نآ  نایم  رد  دیـسر و  یم  رفن  یـس  هب  ناشدادـعت 
هتـسب مارحا  هچراپ  ود  اب  هک  دـمآرب  ام  رب  فاوط  نایم  زا  یناوج  ناـهگان  هس  دون و  تسیود و  لاـس  هجحلا  يذ  مشـش  زور  هک  مدوب 

زا هک  نیا  رگم  دـنامن  یقاب  ام  زا  کی  چـیه  میتساخرب و  شتبیه  زا  یگمه  داتفا  وا  هب  اـم  مشچ  نوچ  تشاد ، تسد  رد  ینیلعن  دوب و 
.درک مالس  وا  رب  تساخرب و  ياج 

رد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَّللا  دبعوبا  ترضح  دیناد  یم  ایآ  دومرف : هاگ  نآ  دش ، هجوتم  پچ  تسار و  تمـس  هب  تسـشن و  سپس 
ُموـُقَت ِِهب  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَئْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تفگ یم  نینچ  وا  دوـمرف : تفگ ؟ یم  هچ  میدیـسرپ : تفگ ؟ یم  هـچ  حاـحلا  ياـعد 

َهَنِزَو ِلامِّرلا  َدَدَع  َْتیَصْحَأ  ِِهبَو  ِعِمَتْجُملا  َْنَیب  ُقِّرَُفت  ِِهبَو  ِقِّرَفَتُملا  َْنَیب  ُعَمَْجت  ِِهبَو  ِلِطابلاَو  ِّقَحلا  َْنَیب  ُقِّرَُفت  ِِهبَو  ُضْرَألا  ُموُقَت  ِِهبَو  ُءامَّسلا 
مهاوخ یم  وت  زا  نم  اراگدرورپ ! ًاجَرْخَمَو ؛» ًاجَرَف  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  َلَعَْجت  ْنَأَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ِراِحبلا  َْلیَکَو  ِلاـبِجلا 

ار هدنکارپ  نآ  هب  ینک و  یم  ادـج  لطاب  ّقح و  نیب  نآ ، هلیـسو  هب  تساج و  رب  نآ  هب  نیمز  اپرب و  نآ  هب  نامـسآ  هک  وت  مسا  ّقح  هب 
وت زا  .يدرک  هرامش  ار  اهایرد  هنامیپ  اه و  هوک  نزو  اهنش و  ددع  نآ  اب  و  ینک ، یم  هدنکارپ  ار  هدش  عمج  نآ  هب  و  ییامن ، یم  عمج 

.یهد رارق  یصالخ  هار  جرف و  نم  رما  هب  یتسرف و  دورد  دمحم  لآ  دمحم و  رب  هک  مهاوخ  یم 
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ات تسیک ، هک  میـسرپب  وا  زا  هک  میدرک  شومارف  یلو  تفر ، ات  میداتـسیا  میتساخرب ؛ مه  ام  دش ، لخاد  فاوط  رد  تساخرب و  سپس 
طـسو رد  وا  میتساـخرب ، ياـج  زا  وا  مارتحا  هب  لـبق -  زور  دـننامه  زین -  اـم  دـمآ ، اـم  يوس  هب  فاوط  ناـیم  زا  هک  تقو  ناـمه  ادرف 

یم هچ  هضیرف  زاـمن  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دـیناد  یم  اـیآ  دوـمرف : تخادـنا و  یهاـگن  پچ  تسار و  هب  و  تسـشن ،
ََکلَو ُهوُجُولا  ِتَنَع  ََکلَو  ُتاوَعَّدـلا  ِتَیِعُدَو  ُتاوْصَألا  ِتَِعفُر  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  : » تفگ یم  نینچ  دومرف : تفگ ؟ یم  هچ  میتفگ : تفگ ؟

َرَمَأ ْنَم  ای  َداعیِملا  ُِفلُْخی  ْنَم ال  ای  ُئِراب  ای  ُقِداص  ای  یطْعَأ  ْنَم  َْریَخَو  ٍلوُؤْسَم  َْریَخ  ای  ِلامْعَألا ، ِیف  ُمُکاحَّتلا  َْکَیلِإَو  ُباقِّرلا  ِتَعَـضَخ 
اذِإ ِعاّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  ّیِنِإَف  ِنَع  یّ يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإَو  َلاق : ْنَم  ای  ْمَُکل ، ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدُأ  َلاق : ْنَم  ای  َِهباجِإلِاب ، َلَّفَکَتَو  ِءاعُّدلِاب 
َهَّللا َّنِإ  ِهَّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  َلاق : ْنَم  ای  َنوُدُشْرَی ، ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیلَو  ِیل  اُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناعَد 
ِهَّللا ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال  ُِلئاقلا : َْتنَأَو  ُفِرْـسُملا  َْکیَدَی ، َْنَیب  اذ  اَنَأ  اه  َْکیَدْعَـسَو  َْکیََّبل  ُمیِحَّرلا ، ُروُفَغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیِمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی 

يارب اهرـس ]  ] اه هرهچ  و  دوش ، یم  هدناوخ  وت  بناج  هب  اهاعد  دنلب و  وت  يوس  هب  اهادص  اراگدرورپ ! ًاعیِمَج ؛» َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ 
اطع نیرتهب  و  ناگدش ؛ هدـناوخ  نیرتهب  يا  .تسا  وت  تسد  هب  لامعا  يرواد  هتفای و  عوضخ  وت  ربارب  رد  اه  ندرگ  هدـمآ و  دورف  وت 

ار تباجا  يا و  هداد  نامرف  ندرک  اعد  هب  هک  نآ  يا  ینک ! یمن  هدعو  فلخ  هک  نآ  يا  هدـنروآ ! دـیدپ  يا  نیتسار ؛ يا  ناگدـننک !
نم زا  مناگدـنب  هاـگره  و  يا : هدومرف  هک  نآ  يا  منک ! تباـجا  ار  امـش  دـیناوخب  ارم  يدومرف : هک  ییادـخ  يا  يا ! هدـش  راد  هدـهع 

دناوخب ارم  هاگره  ار  دنهاوخ ه  ياعد  مکیدزن ، نم  انامه  سپ  دنسرپب ،

ص:254

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


مناگدنب يا  يا : هدومرف  هک  نآ  يا  .دنبای  دشر  هار  هک  دشاب  دـنروآ ، نامیا  نم  هب  و  دـننک ، تباجا  ارم  هک  دـیاب  سپ  میامن ! تباجا 
رایسب تسوا  انامه  .دزرمآ  یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هتبلا  هک  دیوشن  دیماان  دنوادخ  تمحر  زا  دیا ! هدرک  يور  هدایز  دوخ  رب  هک 

نآ ییوت  .ما و  هدـننک  يور  هدایز  هک  وت  هاگـشیپ  رد  منم  کنیا  میامن ، تا  يرای  رایـسب  منک و  یم  تباجا  ار  وت  ناـبرهم ! هدـنزرمآ 
.دزرمآ یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  دیوشن  دیماان  ادخ  تمحر  زا  يا ، هدومرف  هک  ییادخ 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دـیناد  یم  ایآ  دومرف : سپـس  تسیرگن ، پچ  تسار و  تمـس  هب  اـعد  نیا  زا  سپ  رگید  راـب  هاـگ  نآ 
ْنَم ای  ًامَرَکَو ، ًادوُج  ّالِإ  َنیِِّحلُملا  ُحاْحلِإ  ُهُدـیِزَی  ْنَم ال  ای  : » تفگ یم  وا  دومرف : تفگ ؟ یم  هچ  میتفگ : تفگ ؟ یم  هچ  رکـش  هدـجس 

ام ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َُکلَئْـسَأ  ّیِنِإ  ََّیلِإ ، َِکناسْحِإ  ْنِم  ِیتَئاسِإ  َکُعَنْمَت  َّلَجَو ال  َّقَد  ام  ُِنئآزَخ  َُهل  ْنَم  اـی  ِضْرَـألاَو ، ِتاواـمَّسلا  ُِنئآزَخ  َُهل 
ِیل َهَّجُح  اُهتْظَفْحَتْسا ال  ِدَقَو  َِهبوُقُعلا  یَلَع  ٌرِداق  َْتنَأَف  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَْعِفا  ُهَّللا  ای  ُهّابَر  ای  ِْوفَعلاَو ، ِمَرَکلاَو  ِدوُجلا  ُلْهَأ  َْتنَأَف  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ 

ِلُِکب َْکَیلِإ  خ ل ) ََکل -  ُءُوبَأ   ) ُتُْؤب ِنِم  یّ اِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأَو  ِنَع  یّ َوُفْعَت  ْیَک  اِهب  ُفِرَتْعَأَو  ِلُک  اهّ ِیبُونُِذب  َْکَیلِإ  ُءُوبَأ  َكَْدنِع  ِیل  َرْذُع  الَو 
نآ يا  ُمَرْکَألا ؛» ُّزَعَألا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَت  اّمَع  ْزَواَجتَو  ْمَحْراَو  ِیل  ْرِفْغا    ّ ِبَر ای  اُهْتلِمَع  ِیَس  ٍهَئّ   ّ ِلُِکبَو اُهتْأَطْخَأ  ٍهَئیِطَخ    ّ ِلُِکبَو ُُهْتبَنْذَأ  ٍْبنَذ  ّ 

ییادخ يا  يراد ، ار  نیمز  اه و  نامسآ  ياه  هنیجنگ  هک  نآ  يا  دیازفین ، ار  وا  شهد  یگدنشخب و  زج  ناگدننک  حاحلا  رارـصا  هک 
تـساوخرد وت  زا  نم  دراد ، یمن  زاب  ار  وت  نم  هب  تبـسن  تندومن  یکین  زا  نم  يدب  تسا ، وت  نآ  زا  نالک  زیر و  ره  ياه  جـنگ  هک 

تشذگ يراوگرزب و  یگدنشخب و  لها  وت  هک  ییامن ، راتفر  دزس  ار  وت  هچنآ  نم  اب  هک  منک  یم 

ص:255
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يرذع لیلد و  چیه  مراوازس و  ار  نآ  نم  ییاناوت و  رفیک  رب  وت  دزـس ، ار  وت  هک  نک  نانچ  نم  اب  دنوادخ ! يا  راگدرورپ ؛ يا  .یتسه 
وت هک  یلاح  رد  يرذـگب  نم  زا  ات  منک  یم  رارقا  اه  نآ  هب  مروآ و  یم  يور  وت  يوس  هب  مناهانگ  مامت  اب  تسین ، میارب  وت  هاـگرد  هب 

ما و هداد  ماجنا  هک  ییاطخ  ره  ما و  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  ره  اب  مروآ ) يور   ) مدروآ يور  وت  هب  .یناد  یم  ار  اه  نآ  نم  زا  رتهب 
نیرت یمارگ  نیرت و  دـنمجرا  وـت  اـنامه  هک  رذـگب  یناد  یم  هچنآ  زا  روآ و  محر  زرماـیب و  ارم  اراـگدرورپ ! .ما  هدرک  هک  يدـب  ره 

.یتسه

وا زا  لبق -  ياهزور  نوچمه  ام -  تشگزاب و  تقو  نامه  ادرف  میتساخرب ، وا  مارتحا  هب  زین  اـم  دـش  فاوط  دراو  تساـخرب  هاـگ  نآ 
رد مالسلا  هیلع  نیدباعلا  دیـس  نیـسحلا  نب  یلع  دومرف : سپـس  دنکفا ، يرظن  پچ  تسار و  هب  تسـشن و  ام  نایم  رد  .میدرک  لیلجت 

، َِکئانِِفب َُکِلئاس  َِکئانِِفب ، َكُریِقَف  َِکئانِِفب ، َكُْدیَبُع  : » تفگ یم  نینچ  نادوان -  ریز  لیعامـسا  رجِح  هب  هراشا  اجنیا -  دوخ  هدـجس 
رب تا  هدننک  تساوخرد  تسا ، وت  هاگشیپ  هب  وت  دنمزاین  .تسا  وت  هاگـشیپ  رد  تکچوک  هدنب  (1) ؛ َكُْریَغ » ِْهیَلَع  ُرِدْقَیال  ام  َُکلَأْسَی 

.دهد ماجنا  ار  نآ  دناوتن  یسک  وت  زج  هک  ار  هچنآ  دنک  یم  تساوخرد  وت  زا  تسا ، وت  هناتسآ 

نا وت  مساقلا ! نب  دمحم  يا  تفگ : دنکفا و  يرظن  ام  نایم  زا  يولع  مساقلا  نب  دمحم  هب  تسیرگن و  پچ  تسار و  تمـس  هب  سپس 
.یتسه يریخ  عضو  رب  هَّللا  ءاش 

هک نیا  رگم  دنامن  یقاب  ام  زا  یسک  دش ، دراو  فاوط  رد  تساخرب و  سپس 

ص:256

«. َكاوِس ِهیلَع  ُرِدْقَی  ام ال  َُکلأسَا  َِکباِبب ، َكُریقَف  َِکباِبب ، َُکنیکْسَم  َِکئانِِفب ، َكُدیبُع  : » تسا نینچ  نیدلا  لامک  رد  اعد  . 498 - 1
{ ّفلؤم }
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.زور نیرخآ  ات  مینک  وگتفگ  وا  هرابرد  هک  میدرک  شومارف  یلو  دش ، ظفح  دوب  هدومرف  هک  ییاهاعد 

! یلعوبا يا  میتفگ : .تسا  امـش  نامز  بحاص  نیا  هَّللاو ! تفگ : .هن  میتفگ : دیـسانش ؟ یم  ار  صخـش  نیا  ایآ  تفگ : ام  هب  يدومحم 
.دنیبب ار  نامزلا  بحاص  هک  دنک  یم  اعد  دهاوخ و  یم  ّلجوّزع -  يادخ -  زا  تسا  لاس  تفه  وا  هک  دش  روآدای  یتسناد ؟ هنوگچ 

اجک زا  مدیسرپ : وا  زا  .مدرک  ظفح  كرد و  ار  نآ  هک  دناوخ  یم  ییاعد  هک  مدید  ار  درم  نامه  ناهگان  هفرع  زور  رصع  دیوگ : یم 
نیرت فیرـش  زا  دومرف : برع ؟ هریت  نیمادک  زا  متفگ : .اه  نآ  برع  زا  تفگ : مدرم ؟ داژن  مادـک  زا  متفگ : .مدرم  زا  دومرف : یتسه ؟

ینب نادناخ  مادک  زا  متفگ : .مشاه  ینب  دومرف : دننایک ؟ اه  نآ  نیرت  راوگرزب  نیرت و  فیرش  مدرک : ضرع  .اه  نآ  نیرت  راوگرزب  و 
هک اه  نآ  زا  دومرف : دنمـشاه ؟ ینب  زا  نیمادـک  اه  نآ  مدرک : ضرع  .بتارم  نیرت  یلاع  اهماقم و  نیرترب  بحاص  زا  دومرف : مشاه ؟

.دندناوخ زامن  دنباوخ  رد  مدرم  هک  بش  لد  رد  دندرک و  ماعطا  ار  مدرم  دنتفاکش و  ار  اهرس 

متسنادن دش و  بیاغ  مناگدید  زا  هرابکی  یلو  متـشاد  تسود  ار  وا  دوب  يولع  هک  رطاخ  نیمه  هب  تسا و  يولع  وا  هک  متفگ  دوخ  اب 
، يرآ دنتفگ : دیسانش ؟ یم  ار  يولع  نیا  ایآ  مدیسرپ : دندوب ، مفارطا  رد  هک  یناسک  زا  .دش  ورف  نیمز  رد  ای  تفر  الاب  نامسآ  هب  هک 
هب ناوارف  مغ  هودنا و  اب  سپس  منیب ، یمن  وا  رد  نتفر  هار  راثآ  مسق ! ادخ  هب  هَّللا ، ناحبـس  متفگ : .دیآ  یم  جح  هب  هدایپ  ام  اب  لاس  ره 

يوس

ص:257
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دوخ بولطم  دمحم ! يا  دومرف : نم  هب  مدید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  باوخ  رد  هک  مدیباوخ  بش  نآ ، رد  متفر و  هفلدزم 
.دوب امش  نامز  بحاص  يدید  بشما  هک  نآ  دومرف : نم ؟ ياقآ  يا  تسیک  وا  مدرک : ضرع  يدید ؟ ار 

هدرک شومارف  ًالصا  تقو  نآ  ات  هک  داد  باوج  .تفگن  ام  هب  رتدوز  ارچ  هک  میدرک  شنزرـس  ار  وا  تفگ ، ام  هب  ار  بلطم  نیا  یتقو 
(1) .مدوب

رـصتخم یـسوط ، خیـش  تبیغ  زا  لقن  هب  راحب  رد  یـسلجم  لضاف  تیاور  نیدـلا و  لاـمک  رد  قودـص  خیـش  تیاور  نیب  میوگ : یم 
.تسادخ زا  قیفوت  .میدرک  عمج  تیاور  ود  نیا  نیبام  تشاذگ ، یمن  يریثأت  ینعم  رد  هک  يروط  هب  دوب  ظافلا  یضعب  رد  یتوافت 

مالسلا هیلع  سایلا  هب  تهابش 

شرمع یلاعت  دنوادخ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .تخاس  ینالوط  مالسلا -  هیلعرـضخ  نوچمه  ار -  شرمع  دنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  سایلا 
.تسا هدومن  ینالوط  ار 

ینعم نیا  رب  لیلد  دننک ، یم  تاقالم  مه  اب  اجنآ  رد  دور و  یم  جح  هب  لاس  ره  مالـسلا -  هیلعرـضخ  دننام  زین -  مالـسلا  هیلع  سایلا 
یم رگا  دوـمرف : مقرا  نب  دـیز  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک : هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ریـسفت  رد  هک  نیا 

َنِم ا ِهَّللِاب  ُذوُعَأ  : » وگب يدرک  حبـص  هاگره  دـتفین ، رگراک  وت  رد  ناش  گنرین  دـسرن و  وت  هب  نیقفانم ) راّـفک و   ) اـه نآ  ّرـش  یهاوخ 
اه نآ  هک  دنک  یم  ظفح  اه  نآ  ّرش  زا  ار  وت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  هدش ، هدنار  ناطیـش  زا  مرب  یم  هانپ  دنوادخ  هب  ِمیِجَّرلا ؛» ِناْطیَّشل 

(. دننک یم  اقلا  هنایفخم  ینانخس  رگید  یضعب  هب  اه  نآ  زا  یضعب  هک   ) دنتسه ناطیش 

ص:258

.52/9 راونالا : راحب  و  2/470 ؛ نیدلا : لامک  . 499 - 1
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ُهَّللا ال َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِْسب  : » وگب يدرک  حبـص  هاگره  درادب ، ناما  رد  دزد ، نتخوس و  ندش و  قرغ  زا  ار  وت  دنوادخ  یهاوخ  یم  رگا  و 
َءاش ام  ِهَّللا  ِمِْسب  ِهَّللا ، َنِمَف  ٍهَمِْعن  ْنِم  ُنوُکَی  ام  ُهَّللا  َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّللا ، َّالِإ  َْریَخلا  ُقوُسَی  ُهَّللا ال  َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِْسب  ُهَّللا ، َّالِإ  َءوُّسلا  ُفِرْصَی 

«. َنِیبِّیَّطلا ِِهلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَصَو  ُهَّللا  َءاش  ام  ِهَّللا  ِمِْسب  ِمیِظَعلا ، ِِّیلَعلا  ِهَّللِاب  َّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  ُهَّللا ال 

هـس هک  نآ  ره  دنام و  یم  ظوفحم  دزد  نتخوس و  ندـش و  قرغ  زا  دـیوگب ، ار  نیا  هبترم  هس  دـنک  حبـص  هک  یماگنه  سک  ره  هک 
رد لاس  ره  سایلا  رـضخ و  .دوب و  دـهاوخ  نمیا  دزد  یگتخوس و  ندـش و  قرغ  زا  حبـص  ات  دـناوخب ، ار  تاملک  نیا  بش  رد  هبترم 

تسا نم  نایعیش  راعش  نیا  و  دنوش ، یم  ادج  تاملک  نیا  اب  دنوش  یم  ادج  مه  زا  یتقو  دننک و  یم  تاقالم  ار  رگیدمه  جح  مسارم 
 - دور یم  جـح  هب  لاس  ره  زین  مالـسلا ، هیلع  مئاق   (1) .اه نآ  مئاق  جورخ  ماگنه  دنوش ، یم  ادـج  مناتـسود  زا  نم  نانمـشد  نیا  اب  و 
هَّللا ءاش  نا  دـمآ ، دـهاوخ   (2) یبسانم بلاـطم  زین  مجنپ  شخب  رد  و  تشذـگ -  مالـسلا  هیلعرـضخ  هب  شتهابـش  باـب  رد  هک  ناـنچ 

.یلاعت

ص:259

{. 19 دیدج : پاچ  . } 5 يرکسعلا : ریسفت  . 500 - 1
رانک ار  بانج  نآ  يرمَع  و  تسا ، ترـضح  نآ  هب  یـسأت  دوش  یم  لصاح  اعد  هلیـسو  هب  هک  یکین  راثآ  زا  هکنیا  ناـیب  رد  . 501 - 2

و شخب .» ققحت  يا  هداد  نم  هب  هک  يا  هدعو  ایادخ  ِینَتْدَـعَو ؛ ام  ِیل  ْزِْجنا  َّمُهَّللَا  : » درک یم  اعد  نینچ  هک  دوب  هدـید  مارحلا  هَّللا  تیب 
مدرم دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ : هک  هرارز  نب  دـیبع  زا  نیدـلا  لامک  رد  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دـییأت  رد 

{ فلؤم  } .دننیب یمن  ار  وا  اه  نآ  یلو  دنیب ، یم  ار  نانآ  دوش و  یم  رضاح  جح ]  ] مسوم هب  وا  سپ  دنبای ، یمن  ار  ناشماما 
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موق زا  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دنشکب  ار  وا  دنتساوخ  یم  هک  یماگنه  دش  بیاغ  ناشرظن  زا  درک و  رارف  شموق  زا  مالـسلا ، هیلع  سایلا 
.دنشکب ار  ترضح  نآ  دنتساوخ  یم  هک  یماگنه  دش  بیاغ  مدرم  هدید  زا  درک و  رارف  دوخ 

.تفای دهاوخ  همادا  شتبیغ  یک  ات  مناد  یمن  مالسلا ، هیلع  مئاق  .دش  بیاغ  لاس  تفه  مالسلا ، هیلع  سایلا 

نیدلا و لامک  رد  يورم  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  ثیدح  رد  مالسلا ، هیلع  مئاق  .درک  تنوکس  يراوشد  هوک  رد  مالسلا ، هیلع  سایلا 
هک ار  یموق  منکن  ترواجم  هک  درک  شرافس  نم  هب  مالسلا  هیلعدمحموبا  مردپ  دومرف : هک  هدمآ  اه  نیا  ریغ  یلولا و  هرـصبت  راحب و 

باذـع اـه  نآ  يارب  تسا و  يراوـخ  گـنن و  ترخآ  اـیند و  رد  ناـنآ  يارب  هدوـمن و  ناـشتنعل  هدرک و  بـضغ  اـه  نآ  رب  دـنوادخ 
 - دـنوادخ منیزگن و  رب  ار  تسپ  ياهاج  زج  دـالب ، زا  اـه و  نآ  راوشد  زج  ناراـسهوک  زا  هک  دومرف  روتـسد  ارم  .تسا و  یکاـندرد 

.میامن جورخ  دوش  هداد  هزاجا  هک  يزور  ات  يا  هیقت  رد  نم  سپ  تشامگ ، نم  رب  ار  نآ  و  دومرف ، راکشآ  ار  هّیقت  امش -  يالوم 

عمج هام  باتفآ و  داتفا و  ییادج  هلصاف و  هبعک  هار  امش و  نیب  هاگره  دومرف : دوب ؟ دهاوخ  یک  رما  نیا  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع 
(1) دنتفرگ …  نایم  رد  ار  اه  نآ  ناگراتس  بکاوک و  و  دندش ،

كدوک هک  یلاح  رد  ار  ربمغیپ  سنوی  شیاعد  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلع  سایلا 

ص:260

.781 یلولا : هرصبت  . 502 - 1
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شتکرب و هب  لاعتم  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق   (1)  -. هدمآ ثیدح  رد  هک  نانچ  درک -  هدنز  شتوف  زا  زور  هدراهچ  زا  دـعب  دوب 
رفن جنپ  تسیب و  و  فهک ، باحصا  هلمج  زا  ناشگرم ، زا  اه  لاس  تشذگ  زا  سپ  درک  دهاوخ  هدنز  ار  يرایسب  ناگدرم  شیاعد  هب 

لآ نمؤم  و  یـسوم ، ترـضح  ّیـصو  نون  نب  عشوی  و  دنیامن -  یم  تلادـع  نآ  اب  دـننک و  یم  تواضق  ّقح  هب  هک  یـسوم -  موق  زا 
هدـش تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نآ  ریغ  راـحب و  رد  هـک  رتـشا ، کـلام  يراـصنا و  هناـجدوبا  یـسراف و  ناملـس  نوـعرف و 

ناراـی زا  مه  مالـسلا  هیلع  ساـیلا  هک  دـمآ  دـهاوخ  زینو  دـمآدهاوخ ، هراـب  نـیا  رد  یبلاـطم  ن »  » فرح رد  هَّللا  ءاـش  نا  (2) و  .تسا
.تسا مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

لاعتم دنوادخ  زین  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  .تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا  هک  نانچ  درب ، الاب  نامـسآ  هب  دنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  سایلا 
.تشذگ سیردا  هب  ترضح  نآ  تهابش  رد  هک  درب ، نامسآ  هب 

یم ییامنهار  اه  تشد  اه و  نابایب  رد  ار  رطـضم  ناگدـشمگ  دـسر و  یم  نادـنمدرد  داـیرف  هب  دوش : یم  هتفگ  مالـسلا : هیلع  ساـیلا 
هدرک لقن  بولقلا  تایح  باتک  رد  هللا  همحر  یسلجم  ار  بلطم  نیا  .دیامن  یم  یسردایرف  اهایرد  ریازج  رد  ار  اه  نآ  رضخ  و  دنک ،

رد هکلب  ایرد -  یکـشخ و  رد  دیامن و  یم  تیاده  ار  ناگدـشمگ  دـنک و  یم  یگدیـسر  نادـنمدرد  هب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق  .تسا 
.دنک یم  تیانع  دهاوخب  هک  ره  هب  هک  یهلا  لضف  تسا  نیا  .دسر و  یم  ناگراچیب  دایرف  هب  نامسآ -  نیمز و 

ص:261

{ فلؤم  } .ملاعلا هَّللاو  هدوب ، عَسَیلا  درک ، شا  هدنز  سایلا  ياعد  هب  دنوادخ  هکنآ  دنا : هتفگ  و  . 503 - 1
.53/90 راونالا : راحب  . 504 - 2
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هدش تیاور  سنا  زا  نآ  ریغ  ناهرب و  ریـسفت  رد  هک  نانچ  هدمآ ، هدئام  نامـسآ  زا  شیارب  یلاعت  يادـخ  نذا  هب  مالـسلا ؛ هیلع  سایلا 
هدیزرمآ هدـش  تمحر  تما  زا  ارم  ایادـخ ! تفگ : یم  هک  دینـش  ییادـص  یهوک  هّلق  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تفگ : هک 
یماگنه دشاب ، یم  عارذ  دصیس  شتماق  هک  تسه  یتوترف  درمریپ  دید  هاگان  تفر ، اجنآ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  .هد  رارق  هدش 

تـسا نآ  تقو  الاح  مروخ و  یم  اذغ  رابکی  لاس  ره  نم  تفگ : سپـس  درک  هقناعم  وا  اب  دید  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک 
هدئام شیارب  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق   (1) .دوب مالسلا  هیلع  سایلا  وا  .دندروخ  نآ  زا  ود  ره  و  دمآ ، دورف  نامسآ  زا  يا  هدئام  هاگان  هک 
يدهم نب  یـسیع  دمحموبا  زا  وا  ریغ  یـسلجم و  هک  مینک  یم  افتکا  فیرـش  هعقاو  کی  ندروآ  هب  اجنیا  رد  ام  دش ، لزان  نامـسآ  زا 

يارب هک  اریز  دوب  هنیدم  مدصقم  متفر ، نوریب  جـح  يوس  هب  تشه  تصـش و  تسیود و  لاس  رد  تفگ : هک  دـنا  هدرک  لقن  يرهوج 
رامیب هار  نیب  رد  .تسا  هدش  رهاظ  [ اجنآ رد   - ] هیلع همالسو  هَّللا  تاولص  نامزلا -  بحاص  ترضح  هک  دوب  هدیسر  یحیحص  ربخ  ام 

ارم ینامیا  ناردارب  مدیسر  هنیدم  هب  هک  یماگنه  درک ، یم  تسام  امرخ و  یهام و  سوه  نم  لد  میدمآ ، نوریب  هک   (2) دیف زا  مدش ،
هب هک  مدید  يرغال  ياهزب  مدش  فرـشم  نآ  نابایب  هب  نوچ  متفر و  رباص  هب  هدش ، راکـشآ  رباص  رد  ترـضح  نآ  هک  دنداد  تراشب 

هتساوخ رظتنم  نم  دنتفر ، دوب  اجنآ  رد  هک  ینامتخاس 

ص:262

.4/33 ناهربلا : . 505 - 1
عمجم فلؤم  ار  لوق  ود  نیا  .تسا  یقارع  جاجح  هار  دجن  رد  یکرهـش  دنا : هتفگ  ماش و  هار  رد  تسا  یلزنم  دنیوگ  دـیف : . 506 - 2

{ فلؤم  } .تسا هدروآ  نیرحبلا 
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یم ارم  مداخ  ردب  مدید  هاگان  هک  مدرک  سامتلا  عرـضت و  اعد و  مدـناوخ و  زامن  دیـسر ، ارف  اشع  برغم و  زامن  تقو  ات  مدـنام  دوخ 
هب نوچ  و  مدروآ ، ياجب  رایـسب  یهلا  ساپـس  دـمح و  متفگ و  لیلهت  ریبکت و  نم  .وش  دراو  يرهوج ! يدـهم  نب  یـسیع  يا  دـناوخ :
وت تیالوم  تفگ : نم  هب  وا  دیناشن ، نآ  رب  ارم  درب و  هرفس  نآ  رانک  هب  ارم  مداخ  .مدید  يا  هدرتسگ  هرفـس  مدیـسر ، نامتخاس  طایح 

، سب ارم  ناهرب  نیمه  متفگ : .روخب  یتشاد ، اهتـشا  يدوب  هدمآ  نوریب  دـیف  زا  یتقو  يرامیب ، ماگنه  رد  هچنآ  هک  دـهد  یم  نامرف  ار 
هک روخب  ار  تیاذغ  یسیع ! يا  هک : تشادرب  گناب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  سپ  .ما  هدیدن  ار  میالوم  هک  یلاح  رد  مروخب  هنوگچ  اما 
رد ام و  يامرخ  هب  اهامرخ  نیرت  هیبش  يامرخ  نآ  رانک  تسه ، هرفس  نآ  رد  غاد  ِغاد  یهام  مدید  متـسشن  هرفـس  رب  .دید  یهاوخ  ارم 

کش ام  رما  رد  ایآ  یسیع ! يا  دز : دایرف  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هک  غود !؟ امرخ و  یهام و  ضیرم و  متفگ : دوخ  اب  .غود  شرانک 
بلط لاعتم  دـنوادخ  زا  متـسیرگ و  نم  دراد ؟ ررـض  تیارب  هچ  دـناسر و  یم  عفن  وت  هب  زیچ  هچ  هک  یناد  یم  رتهب  وت  ایآ  ینک ؟ یم 

ياهاذغ نیرت  هزمشوخ  ار  اذغ  نآ  دوبن ، مولعم  متسد  ياج  متشادرب ، تسد  یتقو  .مدروخ  دوجوم  ياهاذغ  همه  زا  مدرک و  ترفغم 
تلاجخ یسیع ! يا  هک : دز  ادص  ارم  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  .مدیـشک  تلاجخ  رگید  هک  ییاج  ات  مدروخ  دایز  نآ  زا  متفای و  ایند 

یمن ملد  مدروخ  یم  هچره  یلو  مدروخ  مه  زاب  نم  هدرکن ، تسرد  یقولخم  تسد  ار  نآ  تسا و  یتشهب  ياهاذغ  زا  نیا  هک  شکن 
.تسا یفاک  نم ! يالوم  يا  متشاد : هضرع  تبقاع  مرادرب ، تسد  نآ  زا  هک  دمآ 

ص:263
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هک یلاح  رد  دـنز  یم  ادـص  ارم  میالوم  متفگ : دوخ  شیپ  .نم  دزن  ایب  دومرف : دـناوخارف و  دوخ  دزن  ارم  ترـضح  نآ  ماـگنه  نیا  رد 
نم دراد ؟ تسد  نتسش  هب  جایتحا  يا  هدروخ  هک  ییاذغ  ایآ  یـسیع ! يا  دز : ادص  رگید  راب  ترـضح  نآ  .ما  هتـسشن  ار  متـسد  زونه 

، درک هریخ  ار  مناگدید  هک  دش  راکشآ  وا  زا  يرون  متفر ، شتمدخ  هب  تسا ، رتوبشوخ  روفاک  کشم و  زا  هک  مدید  مدییوب  ار  متسد 
دندوبن یناگدننک  بیذکت  رگا  یـسیع ! يا  دومرف : .هدش  ضراع  میارب  ّساوح  لالتخا  مدرک  روصت  هک  مدـش  همیـسارس  يروط  هب  و 

هدش و رهاظ  امـش  يارب  وا  هیحان  زا  يزیچ  هچ  هدید و  ار  وا  یـسک  هچ  هدش و  دلوتم  اجک  رد  هدوب و  یک  تساجک و  وا  دـنیوگب  هک 
ریما مدرم ، دنگوس ! ادخ  هب  ینیبب ، ارم  هک  دوبن  اور  وت  يارب  هدش ؟ تباث  ناتیارب  وا  زا  يا  هزجعم  هچ  هداد و  ربخ  ار  امش  يزیچ  هچ  هب 

قیدصت ار  اه  نآ  و  ار ، مناردـپ  نینچمه  و  دنتـشک ، ار  وا  هرخالاب  هدومن و  هئطوت  وا  هیلع  دـندرک و  رانکرب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 
ام ناتسود  یسیع ! يا  .دندرک  یم  تیاور  دندید و  یم  هک  يروما  همه  نآ  اب  دنداد ، نج  ریخست  رحس و  تبـسن  اه  نآ  هب  دندرکن و 

تباث و ما  هدـیقع  رد  هک  نک  اـعد  نم ! يـالوم  يا  متـشاد : هضرع  .ییوگب  اـم  نانمـشد  هب  اداـبم  یلو  هد ، ربخ  يا  هدـید  هچنآ  هب  ار 
نوریب شتمدـخ  زا  .يراگتـسر  يزوریپ و  اب  ورب  يدـید ، یمن  ارم  تشاد  یمن  مدـق  تباث  ار  وت  دـنوادخ  رگا  دومرف : .مناـمب  رادـیاپ 

(1) .مدروآ یم  ياجب  دنوادخ  يارب  يرتشیب  رکش  دمح و  هک  یلاح  رد  مدمآ 

مالسلا هیلع  نینرقلاوذ  هب  تهابش 

ادخ يوس  هب  ار  مدرم  یلو  دوبن  ربمغیپ  نینرقلاوذ 

ص:264

.52/68 راونالا : راحب  . 507 - 1
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دمحم ترـضح  اـم  ربـمغیپ  زا  دـعب  هک  اریز  تسین ، ربـمغیپ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  .دـناوخ  یم  یـسرتادخ  يوقت و  هب  درک و  توعد 
یم توعد  يراکزیهرپ  يوقت و  یلاعت و  يادخ  يوس  هب  زین  ترضح  نآ  یلو  تسین ، يربمغیپ  رگید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم 

.دنک

.تسا تّجح  ملاع  لها  همه  رب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   (1) .دوب تّجح  مدرم  رب  نینرقلاوذ 

اه تشد  ناراسهوک و  زا  نیمز -  ياج  همه  دش ، يرادرب  هدرپ  وا  يارب  نیمز  زا  درب و  الاب  ایند  نامـسآ  هب  ار  وا  دنوادخ  نینرقلاوذ ؛
ار لطاب  ّقح و  نآ ، اب  هک  دومرف  تیانع  یملع  يزیچ  ره  زا  وا  هب  دـنوادخ  درک و  هدـهاشم  ار  همه  برغم  ات  قرـشم  زا  و  اه -  هرد  و 
دش و هداتسرف  نیمز  هب  سپس  دوش ، دییأت  ات  دوب  قرب  دعر و  اه و  یکیرات  نآ  رد  هک  داد  رارق  يربا  هعطق  وا  خاش  ود  رد  و  دسانـشب ،

ینالوط یثیدح  نمض   (2) راحب مجنپ  دّلجم  رد  یسلجم  همالع  ار  نیا  .نک  ریس  نیمز  قرش  برغ و  هیحان  ود  رد  هک  دش  یحو  وا  هب 
نیمز هب  سپـس  درب ، لّوا  نامـسآ  زا  رتالاب  هب  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .تسا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

 -. تشذگ هک  نانچ  دش -  هدنادرگزاب 

ماـما زا  قاحـسا  نب  دـمحا  ثیدـح  رد  و  تسا ، ینـالوط  شتبیغ  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  .تشاد  ینـالوط  یتـبیغ  شموق  زا  نینرقلاوذ 
يا تبیغ  لوط  دومرف : تسا ؟ يراج  وا  رد  نینرقلاوذ  رضخ و  زا  یتّنس  هچ  تفگ : دمحا  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ص:265

رابخا زا  هتفگ : هللا  همحر  یـسلجم  و  هدوب ، اشایع  شمان  هک  تسا  رگید  ثیدـح  رد  شایع و  شماـن  هک  تسا  ثیدـح  رد  . 508 - 1
{ فلؤم  } .تسا هدوب  حون  زا  دعب  ناهاشداپ  نیلوا  میهاربا و  نامز  رد  وا  تسا و  ردنکسا  زا  ریغ  نیا  هک  دیآ  یمرب 

.12/198 راونالا : راحب  . 509 - 2
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.تشذگ ترضح  نآ  تبیغ  باب  رد  غ »  » فرح رد  لماک  روط  هب  ربخ  نیا  دمحا ! … 

باتک رد  .دوب  دهاوخ  روط  نیمه  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دیـسر  نیمز  رتخاب  رواخ و  هب  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  هچنآ  ربانب  نینرقلاوذ ؛
نینرقلاوذ دومرف : یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  يراصنا  رباج  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدـلا  لاـمک 

رب اه  نآ  دناوخارف ، يوقت  ادـخ و  يوس  هب  ار  دوخ  موق  سپ  دوب ، هداد  رارق  تّجح  ناگدـنب  رب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  یحلاص  هدـنب 
دش و رهاظ  سپس  تفر ؟ نابایب  مادک  رد  ای  دش  كاله  دنتفگ : شا  هرابرد  هک  نیا  ات  دش  بیاغ  یتّدم  ناشرظن  زا  هک  دندز  وا  خاش 
ّتنـس و رب  هک  تسه  یـسک  زین  ( ناملـسم تّما  امـش =(  نایم  رد  و  دـندز ، شرگید  خاش  رب  اـه  نآ  یلو  تشگزاـب ، شموق  يوس  هب 

دومرف تیانع  یببس  يزیچ  ره  زا  وا  يارب  داد و  تنکم  نیمز  رد  ار  نینرقلاوذ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  یتسرد  هب  و  تسا ، وا  شور 
قرش هب  ات  تخاس ، دهاوخ  يراج  زین  منادنزرف  زا  مئاق  رد  ار  وا  ّتنس  یلاعت -  كرابت و  دنوادخ -  .دیسر  نیمز  برغ  قرـش و  هب  ات 
نیا رگم  دـنامن  یقاب  تشد -  هوک و  راومهان ، راومه و  نآ -  زا  یهاگیاج  هاگ و  بآ  چـیه  هک  ییاج  ات  دـبای ، تسد  نیمز  برغ  و 

هلیـسو هب  ار  وا  و  دزاس ، یم  راکـشآ  شیارب  ار  نآ  نداعم  نیمز و  ياه  هنیجنگ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  و  دهد ، رارق  وا  ياهاپ  ریز  هک 
(1) .دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دیامن  یم  طسق  لدع و  زا  رپ  وا  هب  ار  نیمز  و  دنک ، یم  يرای  بعر 
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دهاوخرد فرـصت  هب  ار  نیمز  برغم  قرـشم و  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .درک  فرـصت  تفرگ و  ار  برغم  قرـشم و  نیباـم  نینرقلاوذ ؛
.دروآ

هک نانچ  یلو -  تسین  ربمغیپ  نینچمه  مالسلا  هیلع  مئاق  هدمآ .-  ثیدح  رد  هک  نانچ  دش -  یحو  وا  هب  یلو  دوبن  ربمغیپ  نینرقلاوذ 
.دوش یم  یحو  وا  هب  هدش -  لقن  یثیدح  رد 

رئاصب و زا  راحب  رد  یسلجم  موحرم  هک  تسا  یتیاور  نآ  رب  لیلد  .دنیشن  یم  ربا  رب  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دش  راوس  ربا  رب  نینرقلاوذ 
ود نایم  نینرقلاوذ  دومرف : هک  دنا  هدروآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  میحرلا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  هدرک  لقن  صاصتخا 

تخـس مدرک : ضرع  دیوگ : يوار  .دـیدرگ  هریخذ  امـش  بحاص  يارب  تخـس  ِربا  و  درک ، باختنا  ار  مار  ِربا  وا  یلو  دـش ، ّریخم  ربا 
یم ربا  راوس  وا  يراب ، دوش ، یم  راوس  نآ  رب  امش  بحاص  دشاب ، قرب  ای  هقعاص  دعر و  نآ  رد  هک  يربا  نآ  ره  دومرف : تسا ؟ مادک 

(1) .ناریو شخب  ود  رومعم و  جنپ  هناگتفه ، ياه  نیمز  هناگتفه و  ياه  نامسآ  ياه  ببس  دسر ، یم  اه  ببس  هب  دوش و 

(2) .تسا هدروآ  ار  تیاور  نیمه  لثم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  هروس  زا  دوخ  دنس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  و 

نینرقلاوذ هب  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  صاصتخا ) رئاـصب و   ) ود نآ  دنـس  هب  و 
يدعر قرب و  هک  تسا  يربا  نآ  و  دیزگرب ، ار  مار  وا  دنک ، باختنا  یکی  تخس  مار و  ربا  ود  زا  هک  داد  رایتخا 
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هریخذ مالـسلا  هیلع  مئاـق  يارب  ار  نآ  دـنوادخ  هـک  اریز  دـش ، یمن  رّـسیم  شیارب  درک ، یم  راـیتخا  ار  تخـس  رگا  و  تـسین ، نآ  رد 
(1) .تسا هدومرف 

مالسلا هیلعربمغیپ  بیعش  هب  تهابش 

زا سپـس  دـش ، هتفوک  شیاـه  ناوختـسا  ینـالوط و  شرمع  هک  نیا  اـت  درک  توعد  ادـخ  يوس  هب  ار  دوـخ  موـق  مالـسلا  هیلع  بیعش 
یـسلجم لضاف  ار  نیا  تشگزاب ، اه  نآ  هب  یناوج  تروص  هب  هرابود  و  دوب -  هتـساوخ  ادـخ  هک  اـجنآ  اـت  تشگ -  بیاـغ  ناـشرظن 

(2) .تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  راحب  مجنپ  دلجم  رد  هللا  همحر 

یبا ترـضح  زا  راحب  رد  دراد ، لاس  لهچ  زا  رت  مک  هک  دوش  یم  رهاظ  یناوج  تروص  هب  رمع  لوط  دوجو  اـب  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق 
نیمه هب  يددعتم  رابخا  (3) و  .تسین رما  نیا  بحاص  دشاب ، هتـشاد  رتشیب  لاس  لهچ  زا  هک  نآ  هدمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع 

.تسا هدیسر  نومضم 

نیب زا  شناگدید  هک  تسیرگ  ردق  نآ  دنوادخ  تبحم  زا  هدمآ ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  يوبن  ثیدح  رد  هک  نانچ  مالسلا ، هیلع  بیعش 
مه زاب  درک  انیب  ار  شناگدید  دنوادخ  زاب  دش ، انیبان  هک  نآ  ات  تسیرگ  هرابود  .دنادرگزاب  ار  شنامشچ  ّلجوّزع -  يادخ -  تفر ،

نیسح شّدج  هب  باطخ   ] هیحان ترایز  رد  مالسلا  هیلع  مئاق   (4) .دنادرگزاب وا  هب  ار  ییانیب  دنوادخ  رگید  راب  دـش ، روک  ات  تسیرگ 
.میرگ یم  نوخ  وت  رب  کشا  ياج  هب  و  ًامَد ؛» ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبََألَو  : » تسا هتفگ  نینچ  مالسلا ] هیلع 
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تـسا رتهب  ناتیارب  هدراذگ  یقاب  دنوادخ  هچنآ  (1) ؛ َنِینِمُْؤم » ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  : » تفگ دوـخ  موـق  رد  مالـسلا  هیلع  بیعش 
هیلع مئاق  هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترضح  هک  هدمآ  نیدلا  لامک  رد  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دیشاب  هتـشاد  نامیا  رگا 
دروآ یم  نابز  هب  هک  ینخس  نیلوا  سپ  دنوش ، یم  رضاح  شدزن  درم  هدزیس  دصیس و  و  دنز ، یم  هیکت  هبعک  هب  دنک  جورخ  مالـسلا 

امـش رب  وا  تّجح  ادـخ و  هفیلخ  نیمز و  رد  هَّللا  هیقب  نم  دـیوگ : یم  سپـس  َنِینِمْؤـُم » ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُـکل  ٌْریَخ  ِهَّللا  ُهَّیَِقب  : » تـسا هـیآ  نـیا 
نوچ و  ِهِضْرَأ » ِیف  ِهَّللا  َهَّیَِقب  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » دـیوگ یم  نینچ  هک  نیا  رگم  دـنک ، یمن  مالـس  وا  رب  یناملـسم  چـیه  سپ  .متـسه 

 - ّلجوّزع دنوادخ -  زج  يدوبعم  چـیه  نیمز  رد  سپ  .دـنک  یم  جورخ  دیـسر ، تسا  رفن  رازه  هد  هک  دـقع  کی  هب  شنارای  هرامش 
دهاوخ ینالوط  یتبیغ  زا  سپ  رما  نیا  و  دـتفا ، یم  اه  نآ  رد  شتآ  دوش و  یم  دوبان  اه  نیا  ریغ  مانـصا و  اه و  تب  دـنام ، یمن  یقاـب 

(2) .دنک یم  تعاطا  دروآ و  یم  نامیا  تبیغ  رد  یسک  هچ  دزاس  مولعم  دنوادخ  ات  دوب 

هک نانچ  دـنتخوس ، دـمآ ، نوریب  دوب  هدـنکفا  هیاس  اـه  نآ  رد  هک  يربا  زا  هک  یـشتآ  هب  شناگدـننک  بیذـکت  مالـسلا ؛ هیلع  بیعش 
دندرک و بیذکت  ار  وا  سپ  (3) ؛ ٍمیِظَع » ٍمْوَی  َباذَع  َناک  ُهَّنِإ  ِهَّلُّظلا  ِمْوَی  ُباذَع  ْمُهَذَخَأَف  ُهُوبَّذَکَف  : » دیامرف یم  ّلجوّزع -  دـنوادخ - 

مامت زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دوب  یگرزب  زور  باذع  نآ  انامه  هک  تفرگ  ورف  ار  نانآ  زیخ ] هقعاص  ربا   ] نابیاس زور  باذـع  هاگ  نآ 
.یتسناد هتشذگ  ثیدح  رد  هک  نانچ  تخوس ، دهاوخ  شروهظ  نامز  رد  ادخ  ریغ  ياهدوبعم  اه و  تب 
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مالسلا هیلع  یسوم  هب  تهابش 

.دوب یفخم  شلمح  نارود  روط ، نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  .دوب  یفخم  شلمح  نارود  مالسلا ؛ هیلع  یسوم 

.دش ماجنا  هنایفخم  شتدالو  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .تفرگ  تروص  هنایفخم  شتدالو  مالسلا ؛ هیلع  یسوم 

یماگنه مود  تبیغ  دوب و  رـصم  زا  لّوا  تبیغ  دوب ، رت  ینـالوط  يرگید  زا  یکی  هک  تشاد  تبیغ  ود  شموق  زا  مالـسلا  هیلع  یـسوم 
لامک رد  قودص  خیش  تیاور  رد  هک  نانچ  دوب ، لاس  تشه  تسیب و  نیتسخن  تبیغ  تدم  تفر ، شراگدرورپ  تاقیم  يوس  هب  هک 

هیلع مئاق  رد  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  مدینش ، تفگ : هک  هدمآ  نانس  نب  هَّللا  دبع  زا  دوخ  دنـس  هب  نیدلا 
ندوب یفخم  دومرف : تسیچ ؟ تسه  وا  رد  نارمع  نب  یسوم  زا  هک  یتّنس  متشاد : هضرع  .تسه  نارمع  نب  یـسوم  زا  یتّنـس  مالـسلا 
تشه تسیب و  دومرف : دوب ؟ بیاغ  شلها  موق و  زا  تقو  دنچ  مالـسلا  امهیلع  نارمع  نب  یـسوم  متفگ : .شموق  زا  تبیغ  شتدالو و 

[ هاگ هدعو   ] تاقیم هک  (2) ؛ ًهَْلَیل » َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  : » هدومرف لاعتم  دـنوادخ  دوب ، بش  لـهچ  تبیغ  نیمود  تدـم  (1) و  .لاس
 -. تشذگ هک  نانچ  رت -  ینالوط  يرگید  زا  یکی  هتشاد  تبیغ  ود  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دیسر  نایاپ  هب  بش  لهچ  شراگدرورپ 

ام ْذُـخَف  یِمالَِکبَو  ِیتالاسِِرب  ِساّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْـصا  یِّنِإ  : » دومرف نینچ  تفگ و  نخـس  وا  اـب  یلاـعت  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
هب نم  انامه  (3) ؛ َنیِرِکاّشلا » َنِم  ْنُکَو  َُکْتیَتآ 
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.شاب نارازگ  ساپس  زا  ریگب و  مداد  وت  هب  هچنآ  سپ  مداد ، يرترب  مدرم  رب  ار  وت  مدوخ  مالک  اه و  تلاسر  هلیسو 

نانچ دندرب ، الاب  شرع  هدرپارس  هب  ار  ترـضح  نآ  هک  یماگنه  تفگ  نخـس  وا  اب  لاعتم  دنوادخ  روط ، نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاق 
نم هب  ار  تما  نیا  يدـهم  نم  راگدرورپ  هک  یماـگنه  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دـمحموبا  ترـضح  زا  راـحب  رد  هک 

زا دنتـشاد ، هگن  ّلجوّزع –  دنوادخ -  هاگـشیپ  رد  ار  وا  هک  نیا  ات  دندرب  شرع  هدرپارـس  هب  ار  وا  داتـسرف  هتـشرف  ود  دومرف ، تبهوم 
هدش هدیزگرب  ، ] مناگدنب ییامنهار  رما و  ندومن  راکـشآ  منید و  يرای  يارب  نم ، هدنب  يا  وت  هب  ابحرم  دمآ : باطخ  دـنوادخ  بناج 

(1) .منک باذع  وت  هب  میاشخبب و  وت  هب  مهدب و  وت  هار ]  ] هب مریگب و  وت  [ رطاخ  ] هب هک  ما  هدروخ  دنگوس  يا ]

ًاِفئاخ اْهنِم  َجَرَخَف  : » دـیامرف یم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دـش ، بیاـغ  شنانمـشد  سرت  زا  نارگید  دوخ و  موق  زا  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
بیاغ اه  نآ  ریغ  شموق و  زا  نانمـشد  سرت  زا  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  .تفر  نوریب  نارگن  ناـسرت و  [ راـید  ] نآ زا  سپ  (2) ؛ ُبَّقَرَتَی »

.دش

هک دـندش ، عقاو  ّتلذ  تقـشم و  راـشف و  جـنر و  ياـهتنم  رد  شموـق  دـش ، بیاـغ  یتـقو  مالـسلا -  هیلع  هلآو و  اـنّیبن  یلع  یـسوم - 
نامز رد  شناتسود  شنایعیـش و  زین  مالـسلا ، هیلع  مئاق  .دنتـشاذگ  یم  هدنز  ار  ناشنانز  دنتـشک و  یم  ار  اه  نآ  نارـسپ  ناشنانمـشد 

كاله ار  نیرفاک  دـنک و  كاپ  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  ار  یناسک  دـنوادخ  اـت   ) دـنتفا یم  ّتلذ  راـشف و  یتخـس و  ياـهتنم  رد  شتبیغ 
(3) (. دزاس

هب مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  تهابش  نایب  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  زا  نیدلا  لامک  رد 
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جنر و تدالو و  ندوب  ناهنپ  تبیغ و  لوط  موادم و  سرت  مالسلا  هیلع  یسوم  شور  اّما  و  دومرف : هک  تسا  هدمآ  ناربمغیپ  زا  یعمج 
هزاجا ار  شترـضح  روهظ  ّلجوّزع -  يادخ -  هک  هاگ  نآ  ات  دننیبب  نانمـشد  زا  هک  يراوخ  رازآ و  رثا  رب  وا  زا  دعب  نایعیـش  تمحز 

(1) .دیامن دییأت  شنمشد  رب  دنک و  يرای  ار  وا  دهد و 

زب دننام  هک  دیایب  يزور  هعیش  نیا  رب  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  خیـش  زا  راحب  رد  و 
هدنامن و ناشیارب  یمارتحا  هتفر و  تسد  زا  اه  نآ  تّزع  دراذگب ، تسد  اه  نآ  زا  کی  مادک  يور  دنادن  هدنرد  ریش  هک  دنشاب  ییاه 

(2) .دنشاب هتشادن  یهاگ  هیکت 

هک ییاج  ات  دـش  دـهاوخ  متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  خیـش  یلاما  زا  باتک  ناـمه  رد  و 
، دـنیامن لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  نآ  هک  دروآ  دـهاوخ  ار  یحلاص  موق  لاعتم  دـنوادخ  سپ  دـیوگن ، هنایفخم  زج  ار  هَّللا  هملک  يدـحا 

(3) .دشاب هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ 

، كانهودنا ار  نمؤم  و  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ینالوط  یثیدـح  رد  تبیغ  نامز  تامالع  رد  باتک  نامه  رد  و 
تبـسن غورد  هب  ار  ام  ناتـسود  هک  ینیبب  و  دـیامن ، راکنا  ار  لطاب  دـناوتن  شلد  رد  زج  نمؤم  هک  ینیبب  دـید و  یهاوخ  راوخ  لـیلذ و 

(4) .دیامن راوخ  ار  نمؤم  رفاک ، رطاخ  هب  نارمکح  هک  ینیبب  و  دنریذپن ، ار  ناشتداهش  دنهد و 
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لطاب هک  نیا  ات  دـش ، دـهاوخن  دـیراد  وزرآ  هچنآ  هَّللاو ! هدـمآ : نامز  نآ  رد  نایعیـش  لاح  ناـیب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
ره يارب  هک  ییاج  ات  دنمک -  رایسب  هک   - (1) دننامب ناما  رد  ناگشیپ  يوقت  دنوش و  یم  هتخیـسگ  مغ  زا  نالهاج  كاله و  نایوج 

(2) .دیوش رت  شزرا  یب  مدرم  رظن  رد  مه  شبحاص  دزن  رادرم  زا  هک  اجنآ  ات  و  دنامن ، ییاپ  ياج  امش  زا  کی 

رایـسب هراب  نیا  رد  رابخا  (3) و  .درک دـهاوخ  گرم  ياـنمت  زور  بش و  ره  نمؤم  راـگزور  نآ  رد  هک  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
یبلک نابا  نب  رمع  زا  دوخ  دنس  هب  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  هک  تسا ، ینایفس  جورخ  نامز  لاوحا ، نیرتدب  یلو  تسا ،

تماقا لحر  هفوک  هبحر  رد  هک  منیب  یم  ار  ینایفس -  هدنیامن  ای  ینایفـس -  ایوگ  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.دراد هزیاج  مهرد  رازه  دروایب ، ار  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  زا  یکی  رس  سک  ره  دنک : مالعا  مدرم  نایم  رد  وا  يوگنخس  و  هدنکفا ،

یم مهرد  رازه  دـنک و  یم  ادـج  شندـب  زا  رـس  و  تسا ، اـه  نآ  زا  نیا  دـیوگ : یم  درب و  یم  هلمح  دوـخ  هیاـسمه  رب  هیاـسمه  سپ 
ضرع منیب ، یم  ار  رادباقن  نآ  نم  ایوگ  و  دوب ، دهاوخن  ناگداز  انز  تسد  هب  زج  زور  نآ  رد  امـش  تموکح  تراما و  هتبلا  و  دریگ ،

یم ییاسانـش  ار  اهامـش  دـشوپ و  یم  باقن  تسا ، لئاق  ار  امـش  تادـقتعم  هک  تسا  امـش  زا  يدرم  دومرف : تسیک ؟ رادـباقن  مدرک :
(4) .مارح هداز  رگم  تسین  وا  دیوش  ریگتسد  ات  دنک  یم  هراشا  امش  کی  کی  هب  دنک ،
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هک نانچ  دـشاب ، یم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  یمتح  مئـالع  هلمج  زا  ینایفـس  جورخ  میوگ : یم 
هنییع نـب  ناـمثع  شماـن  دـشاب و  یم  یلاـعت -  هَّللا  مـهنعل  هـّیما -  ینب  ناـگداون  زا  وا  تـسا ، هدـمآ  هراـب  نـیا  رد  يرایـسب  تاـیاور 

.تسا [ هسبنع ]

و خرـس ، درز و  شگنر  یـشاب ، هدـید  ار  مدرم  نیرت  ثیبـخ  ینیبـب  ار  ینایفـس  رگا  دوـمرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  و 
(1) .تسا دوبک  شمشچ 

اب الاب ، نایم  يدرم  وا  دنک ، یم  جورخ  سبای  يداو  زا  راوخرگج  دنه  رـسپ  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  و 
(2) .دشاب یم  ور  هلبآ  میخض و  همجمج  كانتشحو و  تروص 

.تسا روکذم  نآ  ریغ  راحب و  رد  بلاطم  لیصفت 

يدـنزرف هاگره  دـندرب ، رـسب  اه  لاس  لاـح  نآ  رد  دـندش و  مگ  نادرگرـس و  ناـبایب  رد  شموق  هک  یماـگنه  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
هدرک لـقن  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  ار  نیا  ندـب -  تسوپ  دـننام  شدوخ -  تماـق  هب  دوـب  وا  رب  ینهاریپ  دـش ، یم  دـلوتم  ناـشیارب 
قداص ماما  زا  هجحملا  باتک  رد  هک  نانچ  دوب ، دـهاوخ  رما  نیمه  روهظ  رـصع  رد  شنایعیـش  يارب  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق   (3) .تسا

دیشروخ رون  زا  ناگدنب  و  ددرگ ، یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب ، ام  مئاق  یتقو  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع 
ترضح نآ  نامز  رد  درم  و  ددرگ ، یم  ناسکی  زور  بش و  دنوش و  یم  زاین  یب 
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دـناشوپ و یم  ار  وا  شتماق  هب  ینهاریپ  ددرگن ، دـلوتم  شیارب  يرتخد  و  دوش ، دـلوتم  يرـسپ  شیارب  لاس  ره  دـنک ، رمع  لاـس  رازه 
(1) .دوش یم  دهاوخب  هک  یگنر  ره  هب  و  ددرگ ، یم  رت  گرزب  زین  ششوپ  نآ  دوش  رت  گرزب  هچره 

مئاق .تسا  تسد ا و  هب  اه  نآ  جرف  هک  دوب  هدـش  هداد  ربخ  اه  نآ  هب  نوچ  دـندوب ، شمایق  رظتنم  لیئارـسا  ینب  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
فرح رد  و  تسا ، ترـضح  نآ  تسد  رب  ناش  جرف  هک  دـنا  هداد  ربخ  اـه  نآ  هب  هک  اریز  دنتـسه ، رظتنم  شنایعیـش  زین ، مالـسلا  هیلع 

ترـضح نآ  نایئادف  ناعفادم و  نارظتنم و  نایعیـش و  زا  ار  ام  یلاعت  دنوادخ  .تشذگ  تشاد ، تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  «ف »
.دهد رارق 

: دیوگ ّفلؤم 

انِمامِإ ِروُهُظ  ِیف  ْلِّجَع  ِّبَرایَف 

ٌلِماش ِهَّیِرَْبِلل  ٌءاعُد  اذهَو 

يامرف لیجعت  ام  ماما  روهظ  رد  ! اراگدرورپ

تسا ناگدنب  همه  دوس  هب  اعد  نیا  و 

ار باتک  یـسوم  هب  ام  (2) ؛ ِهِیف » َِفُلتْخاَف  َباتِکلا  یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقلَو  : » دـیامرف یم  شا  هرابرد  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
رد ینعی  دـندرک ، فـالتخا  نآ  رد  شموق  هک  تسا  نیا  روـظنم  هتفگ : ناـیبلا  عـمجم  رد  یـسربط  .دـش  فـالتخا  نآ  رد  سپ  میداد 

هک تسا -  وا  اب  هک  یباتک  رد  روط ، نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق   (3) .دمآ دورف  وا  رب  هک  یباتک  تّحص 
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رب لیلد  دوش ، یم  فالتخا  تسه -  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  دزن  هک  ینآرق  نامه  ینعی  درک ، عمج  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما 
َباتِکلا یَـسُوم  اْنیَتآ  ْدََـقلَو  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  هضور  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ 

مه دندرک  فالتخا  نآ  رد  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدمآ  .دش  فالتخا  نآ  رد  سپ  میداد  ار  باتک  یـسوم  هب  ام  (1) ؛ ِهِیف » َِفُلتْخاَف 
يرایـسب مدرم  هک  ییاج  ات  درک  دنهاوخ  فالتخا  زین  تسه  مئاق  اب  هک  یباتک  رد  و  دـندومن ، فالتخا  باتک  رد  تما  نیا  هک  نانچ 

(2) .دنز یم  ار  ناشندرگ  دشک و  یم  شیپ  ار  اه  نآ  هک  دش ، دنهاوخ  رکنم  ار  نآ 

يرهن هب  یـسوم  باحـصا  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  زا  راـحب  رد  و 
یبآ رهن  هب  ار  امـش  دـنوادخ  انامه  (3) ؛ ٍرَهَِنب » ْمُکِیلَْتبُم  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  یلاعت  دـنوادخ  هک  تسا  نامه  نیا  دـندش و  شیاـمزآ 

(4) .دش دنهاوخ  التبم  نآ  دننام  هب  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  باحصا  .دومزآ  دهاوخ 

نامه هب  مالـسلا ، هیلع  مئاق  .داد  رارق  بانج  نآ  هزجعم  ار  نآ  و  دومرف ، تیانع  ییاـصع  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
نآ زا  یـسوم  ياصع  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  هک  نانچ  تسا ، هتفای  صاصتخا  اصع 
زبس ما ، هدـید  رت  شیپ  ار  نآ  نم  تسا و  ام  دزن  اصع  نآ  دیـسر ، نارمع  نب  یـسوم  هب  هاگ  نآ  دیـسر و  بیعـش  هب  سپـس  دوب ، مدآ 

هدامآ مالـسلا  هیلعام  مئاق  يارب  دـیوگ ، یم  نخـس  دوش  قاطنتـسا  رگا  و  هدـش ، هتفرگ  شتخرد  زا  هک  یعـضو  نامه  هب  تسا  گنر 
هب هدش ،
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نابز اب  دوش  هدنکفا  اجک  ره  و  دهد ، یم  ماجنا  دوش  رومأم  هچره  و  داد ، یم  ماجنا  یسوم  هک  دهد  ماجنا  ار  اهراک  نامه  نآ  هلیسو 
(1) .دریگ یمرب  ار  نانمشد  ياه  گنرین  دوخ 

مئاق يارب  تسا : هدمآ  نآ  رد  هدروآ و  ار  تیاور  نیمه  تاجردلا  رئاصب  باتک  زا  لقن  هب  راحب  مهدزیس  دّلجم  رد  یـسلجم  لضاف  و 
گنرین و هچنآ  دناسرت و  یم  نآ  و  دهد ، ماجنا  اصع  نآ  اب  داد  یم  ماجنا  مالسلا  هیلع  یـسوم  هچنآ  ره  ات  هدش  هدامآ  مالـسلا  هیلعام 

 - بل ود  دنک ] یم  یثنخ  و   ] دریگ یم  ار  اه  هعدخ  دنک  ور  هک  يوس  ره  هب  دهد و  یم  ماجنا  دوش  رما  هچنآ  دعلب و  یم  دـننک  وداج 
یمرب ار  نانمـشد  ياـه  گـنرین  دوـخ  ناـبز  اـب  تسا ، عارذ  لـهچ  اـه  نآ  نیب  هک  ـالاب  يرگید  نـیمز و  رد  یکی  دراد  رـس -  ود  اـی 

(2) .دریگ

(3) .تسا هدروآ  یفاک  رد  ینیلک  مالسالا  هقث  ار  تیاور  نیمه  ریظن 

تسا تیاور  یفوک  دیز  نب  دمحم  زا  هدشن -  تباث  میارب  شتبـسن  زونه  هک  یـسلجم -  لضاف  هب  بوسنم  همئالا  هرکذت  باتک  رد  و 
مالسلا هیلع  یسوم  هزجعم  وا  زا  دیآ و  یم  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  دزن  هب  سراف  لها  زا  يدرم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 

.تسا رحـس  نیا  دیوگ : یم  درم  نآ  دیآ ، یمرد  اهدژا  تروص  هب  دـنکفا و  یم  ار  اصع  ترـضح  نآ  سپ  دـنک ، یم  تساوخرد  ار 
.دعلب یم  ار  درم  نآ  مالسلا -  هیلع  یسوم  رما  هیبش  يرما  هب  اصع -  سپ 
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رکذت

باتک زا  راحب  مجنپ  دـّلجم  رد  یـسلجم  راوگرزب  لضاف  ملاع  میروایب ، یبلاطم  نآ  فاصوا  اصع و  نآ  هراـبرد  تسا  بساـنم  اـجنیا 
: هتفگ لتاقم  و  تسا ، هَّللا  ءاش  ام  شمسا  هتفگ : ریبُج  نبا  تسا ، فالتخا  اصع  مان  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  یبلعث  سلاجملا  سیارع 

.دنا هتفگ  قیلع  رگید : یضعب  و  ثایغ ، یضعب : تسا و  هعفن  شمان 

ود یسوم  ياصع  دنا : هتفگ  نینچ  ناگتشذگ  ملع  هب  ناهاگآ  دوب ، مالسلا  هیلع  یسوم  يارب  نآ  رد  هک  یجئاوح  نآ و  فصو  اّما  و 
هب ماگنه  بش  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هاگره  سپ  دوب ، شیاهتنا  رد  ینینهآ  هزین  تشاد و  يژک  اه  نآ  زا  کـی  ره  خـیب  هک  تشاد  رس 
یم هجاوم  بآ  دوبمک  اب  هاگره  داد ، یم  ییانشور  درک  یم  راک  مشچ  هک  اجنآ  ات  اصع  رس  ود  دوبن ، باتهم  دش و  یم  دراو  ینابایب 

اب تشاد ، زاین  اذغ  هب  تقو  ره  و  دش ، یم  ولد  دننام  نآ  رس  و  تفای ، یم  دادتما  هاچ  يافرژ  ات  هک  درک  یم  دراو  هاچ  رد  ار  نآ  دش ،
نیمز رد  ار  نآ  درک  یم  اهتـشا  يا  هویم  هاگره  هک  دوب  نانچ  دـمآ و  یم  نوریب  نآ  زا  اه  یندروخ  تفوک  یم  نیمز  هب  دوخ  ياصع 

یم هتفگ  .داد و  یم  هویم  عقوم  نامه  دش و  یم  رهاظ  نآ  رد  دوب  هدرک  اهتـشا  یـسوم  هک  یتخرد  نامه  ياه  هچنغ  سپ  دناشن ، یم 
ماداب نآ  زا  و  داد ، یم  هویم  گرب و  دناشن  یم  نیمز  رد  ار  نآ  دـش  یم  هنـسرگ  هاگره  دوب ، ماداب  بوچ  زا  یـسوم  ياصع  هک  دوش 

رب ار  اصع  دندرک ، یم  دربن  مه  اب  هک  دش  یم  راکشآ  رام  ود  اصع  هخاش  ود  رب  درک  یم  هلتاقم  دوخ  نمـشد  اب  هاگره  و  دروخ ، یم 
تقو ره  و  دش ، یم  زاب  هار  دز  یم  ناهایگ  اهراخ و  اه و  تخرد  هب  زین  دز و  یم  راومهان  تخس  هوک 
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.تفر یم  نآ  رد  هک  دش  یم  زاب  شیارب  یعیسو  هار  دز ، یم  نآ  رب  ار  اصع  دنک  روبع  یتشک  نودب  يدور  زا  تساوخ  یم 

هتسخ هار  رد  نوچ  و  لسع ، شرگید  زا  دیشون و  یم  ریش  اصع  هخاش  کی  زا  یهاگ  داب -  وا  رب  دنوادخ  دورد  هک  ترـضح -  نآ  و 
اب داد و  یم  شناشن  ار  هار  زین  و  دـناسر ، یم  ار  وا  ندز  اپ  ندـیود و  نودـب  تساوخ  یم  اجک  ره  هب  هک  تسـشن  یم  نآ  رب  دـش  یم 
دز یم  نوریب  یشوخ  يوب  اصع  نآ  زا  دش ، یم  دنمزاین  شوخ  يوب  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  هک  یماگنه  درک ، یم  هلباقم  شنانمـشد 
وا اب  اصع  دنتـشاد ، سرت  اه  نآ  زا  مدرم  هک  تشاد  ینادزد  هک  دوب  یهار  رد  رگا  درک ، یم  وبـشوخ  ار  وا  ياه  ساـبل  هک  ییاـج  اـت 
یم ورف  دوخ  نادنفسوگ  رب  ار  ناتخرد  ياه  گرب  نآ  هلیسو  هب  .هد  رییغت  ار  تهار  تمس  نالف  هب  تفگ : یم  وا  هب  درک و  یم  ملکت 

لئاسو و داهن و  یم  هدرگ  رب  ار  نآ  تفر  یم  رفـس  هب  نوچ  .درک  یم  عفد  دوخ  زا  ار  تارـشح  اهرام و  ناگدـنرد و  نآ  اـب  تخیر ،
هک ار  رادـقم  نیا  و  درادـن ، یموزل  اه  نآ  ندروآ  هک  هدرک  رکذ  هچنآ  رخآ  ات   (1) .تخیوآ یم  نآ  هب  ار  بآ و …  اذـغ و  سابل و 
یم هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدـهم -  ترـضح  ام  ياقآ  الوم و  هب  صوصخم  قلعتم و  نامز  نیا  رد  اصع  نیا  هک  دوب  نیا  يارب  میدروآ 

.دشاب یم  رما  نیا  زا  یکاح  رابخا  هک  نانچ  دشاب ،

ياصع دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  لقن  هب  راـحب  مهدزیـس  دـّلجم  رد  و 
نآ و  دروآ ، شیارب  ار  نآ  لیئربج  دورب  نیدم  هب  تساوخ  یتقو  هک  تسا  یتشهب  تخرد  زا  و  سآ »  » بوچ یسوم 
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شمایق ماگنه  ار  اه  نآ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  نآ  ات  دنبای ، یم  رییغت  هن  دنـسوپ و  یم  هن  تسا ، هیربط  هچایرد  رد  مدآ  توبات  اب  اصع 
(1) .دروآ نوریب 

سپ (2) ؛ ْمُُکتْفِخ » اَّمل  ْمُْکنِم  ُتْرَرَفَف  : » دیامرف یم  وا  زا  لقن  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  درک ، رارف  رصم  زا  سرت  اب  مالسلا  هیلع  یـسوم 
ياه نابایب  رد  تخیرگ و  اهرهش  زا  رارشا  سرت  زا  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .متخیرگ  امـش  زا  مدش  كانمیب  امـش  [ رفیک  ] زا هک  هاگ  نآ 

رد دوش ، یم  ربخاب  ناشلاوحا  زا  دور و  یم  هار  اه  نآ  نایم  رد  و  دـیآ ، یم  مدرم  دزن  نیا  دوجو  اـب  دـیزگ ، نکـسم  فلع  بآ و  یب 
رارف هنیدـم  زا  ینایفـس  زا  سرت  رطاخ  هب  زین  شروهظ  ماگنه  تشذـگ .-  هک  نانچ  دنـسانش -  یمن  ار  شترـضح  اـه  نآ  هک  یلاـح 

ینایفس هرابرد  هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ ، رب  لیلد  .درک  دهاوخ 
ریما هب  دنک ، یم  رارف  هّکم  يوس  هب  اجنآ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  سپ  دتسرف ، یم  هنیدم  هب  ار  یهورگ  ینایفس  و  دومرف : هَّللا -  هنعل  - 

نآ هب  یلو  دتـسرف  یم  ترـضح  نآ  بیقعت  رد  يرکـشل  هتفر ، هّکم  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هک  دـسر  یم  ربخ  ینایفـس  شترا 
شترا ریما  دوش و  یم  هّکم  دراو  نارمع -  نب  یـسوم  شور  هب  ناسرت -  ناساره و  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  نیا  ات  دنـسر ، یمن  باـنج 

يا َمْوَقلا ؛» يِدْیبَأ  ُءادـَْیب ! ای  : » هک دـنک  یم  باطخ  نابایب  نآ  هب  نامـسآ  يوس  زا  یچراج  و  دـیآ ، یم  دورف  ءادـیب  نابایب  رد  ینایفس 
یقاب اه  نآ  زا  رفن  هس  طقف  درب و  یم  ورف  ار  اه  نآ  نیمز  سپ  نک ، دوبان  ار  هورگ  نیا  ءادیب ! يارحص 
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: هدش لزان  هیآ  نیا  اه  نآ  هرابرد  و  دنتـسه ، بلک  هلیبق  زا  اه  نآ  دنادرگ و  یم  زاب  تشپ  هب  ار  ناشیاه  هرهچ  دنوادخ  هک  دننام  یم 
هک یناسک  يا  (1) ؛ اهِرابْدَأ » یلَع  اهَّدُرَنَف  ًاهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ْمُکَعَم  اِمل  ًاقِّدَـصُم  اْنلََّزن  اِمب  اُونِمآ  َباتِکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  »
زا شیپ  دیروآ  نامیا  تسا  امـش  هارمه  هک  تسا  ییاه  هناشن  هدننک  قیدصت  میا و  هداتـسرف  ورف  هچنآ  هب  هدش ، هداد  ناشیا  هب  باتک 

(2) .مینادرگ زاب  رس  تشپ  هب  هاگ  نآ  مینک  وحم  ار  ییاه  هرهچ  هک  نآ 

ِِهب انْفَـسَخَف  : » دـیامرف یم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هک  ناـنچ  درب ، ورف  نیمز  هب  ار  نوراـق -  شنمـشد -  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
لاـعتم دـنوادخ  تشذـگ -  هک  ناـنچ  زین - ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  .مـیدرب  ورف  نـیمز  رد  ار  شا  هناـخ  وا و  سپ  (3) ؛ َضْرَألا » ِهِرادـِبَو 

.درب دهاوخ  ورف  نیمز  هب  ار  ینایفس -  رکشل  شنانمشد - 

مالسلا هیلع  مئاق   (4) تخاس …  یم  هریخ  ار  ناگدننیب  نآ  يدیفس  دیشخرد و  یم  دروآ  یمرب  ار  شتسد  نوچ  مالسلا ؛ هیلع  یسوم 
ترـضح نآ  رون  ثحب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاـش  نا  هک  دـنوش  زاـین  یب  هاـم  باـتفآ و  رون  زا  مدرم  هک  ییاـج  اـت  دـشخرد  یم  شرون  زین ،

.دمآ دهاوخ  هراب  نیا  رد  یبلاطم 

زا دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  لقن  هب  راـحب  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  .دیـشوج  همـشچ  هدزاود  شیارب  گنـس  زا  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
هلآو و هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مچرپ  اب  دیامن  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح 

گنس نامیلس و  يرتشگنا 
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هفولع اذغ و  بآ و  امش  زا  سک  چیه  دنک : مالعا  ترضح  نآ  يدانم  هک  دهد  یم  روتـسد  سپ  درک ، دهاوخ  مایق  یـسوم  ياصع  و 
ترـضح نآ  سپ  دشکب ! یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  ار  نام  نایاپ  راهچ  ام و  دهاوخ  یم  دنیوگ : یم  ترـضح  نآ  باحـصا  .درادـنرب 

بآ اذغ و  نآ  زا  دنز  یم  گنس  هب  دیآ  یم  دورف  هک  یلزنم  نیلوا  و  دننک ، یم  تکرح  شتمدخ  رد  مه  باحصا  دنک ، یم  تکرح 
فجن هب  هفوـک  تشپ  رد  اـت  دـنهد  یم  هفوـلع  زین  ار  ناـیاپراهچ  دـنماشآ و  یم  دـنروخ و  یم  نآ  زا  سپ  دـیآ ، یم  نوریب  هفوـلع  و 

(1) .دنسرب

يوگنخس دیامن ، جورخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا ) هیلعرقاب  ماما   ) ترـضح نآ  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
راب هک  دراد  یمرب  ار  نارمع  نب  یسوم  گنس  دوخ  اب  و  درادنرب ، دوخ  اب  یندیماشآ  یندروخ و  يدحا  دنز : یم  گناب  ترـضح  نآ 

دشاب هنشت  هکره  ریس و  دشاب  هنسرگ  هکره  سپ  دیآرب ، اه  همـشچ  گنـس  نآ  زا  هک  نآ  رگم  دنیاین  دورف  یلزنم  چیه  تسا و  يرتش 
(2) .دنیآ دورف  هفوک  تشپ  رد  فجن  هب  هک  نیا  ات  دوش  یم  باریس  ریس و  مه  ناشنایاپراهچ  دش ، دهاوخ  باریس 

كدـنا اب  مالـسلا  امهیلع  شردـپ  زا  قداص  ماما  زا  ار  تیاور  نیمه  ریظن  یفاـک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  مالـسالا  هقث  میوگ : یم 
(3) .تسا هدروآ  یتوافت 

رد مالسلا  هیلع  مئاق  نوچ  دومرف : هک  هدروآ  مالسلا  امهیلع  شردپ  زا  قداص  ماما  زا  جیارخ  رد  و 

ص:282

.238 ینامعن : تبیغ  52/351 ؛ راونالا : راحب  . 554 - 1
.2/670 نیدلا : لامک  . 555 - 2

.1/231 یفاک : . 556 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 304 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_282_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_282_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_282_3
http://www.ghaemiyeh.com


نآ و  درادنرب ، یندیماشآ  یندروخ و  امـش  زا  یـسک  دنک : یم  ادن  ترـضح  نآ  يوگنخـس  دورب ، هفوک  هب  دهاوخب  دنک و  مایق  هکم 
رگم دیاین  دورف  یلزنم  چیه  هب  سپ  دراد ، یمرب  دوخ  اب  دیشوج -  همشچ  هدزاود  نآ  زا  هک  ار -  نارمع  نب  یـسوم  گنـس  ترـضح 
نیمه ددرگ و  یم  باریس  دشاب  هنشت  هکره  ریس و  دشاب  هنسرگ  هکره  سپ  دشوج ، نآ  زا  اه  همـشچ  دیامرف و  بصن  ار  نآ  هک  نیا 
دهاوخ يراج  هتسویپ  نآ  زا  ریش  بآ و  دنیآ  دورف  اجنآ  هب  نوچ  و  هفوک -  زا  رت  شیپ  دنسرب -  فجن  هب  ات  دوب  دهاوخ  اه  نآ  هشوت 

(1) .دندرگ یم  باریس  دشاب  هنشت  هکره  ریس و  دشاب  هنسرگ  هکره  دوب ،

، زین مالسلا  هیلع  مئاق  .دش  نامه  تساوخ  ادخ  هچنآ  یلو  تشک ، ار  يرایـسب  دارفا  وا  هب  ندیـسر  يارب  نوعرف  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
نانچ دنتشک ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نادنزرف  زا  رایسب  هچ  شترضح  لتق  روظنم  هب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  نامز  ياه  نوعرف 
نینچ مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  نایب  رد  ینالوط  یثیدح  نمـض  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  هک 
سپ دننک ، رـضاح  ار  نانهاک  داد  روتـسد  تسا  یـسوم )  ) وا تسد  رب  شتموکح  يدوبان  لاوز و  هک  دـش  علطم  نوعرف  یتقو  هدـمآ :

داد یم  روتسد  هتسویپ  سپ  تسا ، لیئارـسا  ینب  زا  صخـش  نآ  هک  نیا  و  دندرک ، تلالد  شتموکح  هدنزادنارب  بسن  رب  ار  وا  اه  نآ 
، دبای تسد  یسوم  هب  تسناوتن  یلو  تشک  ار  دازون  رازه  دنچ  تسیب و  هک  اجنآ  ات  دننک  هراپ  ار  لیئارسا  ینب  رادراب  نانز  مکـش  هک 
تنطلـس و طوقـس  هک  دنتـسناد  یتقو  سابعلا  ینب  هیما و  ینب  روط  نیمه  و  درک ، ظفح  ار  وا  یلاعت -  كراـبت و  دـنوادخ -  هک  اریز 

ارُما تسایر 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  لوسر  لآ  نتشک  رد  ار  دوخ  ياهریشمش  دنتخادرپ و  ام  ینمشد  هب  دوب ، دهاوخ  ام  مئاق  تسد  هب  ناش  ناراّبج  و 
 - ّلجوّزع دـنوادخ -  هتبلا  .دـنبای  تسد  مالـسلا  هیلع  مئاق  لتق  هب  هک  نیا  عمط  هب  دـنتفرگ  راک  هب  ترـضح  نآ  لسن  ندرک  دوباـن  و 

ار نیکرـشم  هک  دنچره  دناسر  لامک  هب  ار  دوخ  رون  هک  نیا  رگم  دیامن ، شاف  ناراکمتـس  زا  یکی  يارب  ار  دوخ  رما  هک  دریذپ  یمن 
.دمآدهاوخ متشه  شخب  رد  ینالوط  ثیدح  نیا   (1) .دیاین شوخ 

حالصا ار  شرما  بش  کی  رد  دنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دومرف  حالـصا  ار  شرما  بش  کی  رد  دنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  یـسوم 
: دومرف هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  فصو  رد  مالسلا  هیلعداوج  ماما  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  رد  هک  نانچ  درک ، دهاوخ 

هیلع یـسوم  دوخ  میلک  رما  هک  ناـنچ  مه  درک ، دـهاوخ  حالـصا  بش  کـی  رد  ار  وا  رما  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  هک  قیقحت  هب  و 
تلاسر يربمغیپ و  هب  هک  یلاـح  رد  یلو  تفر  شا  هداوناـخ  يارب  شتآ  نتفرگرب  يارب  هک  دومرف  حالـصا  بش  کـی  رد  ار  مالـسلا 

.دمآ دهاوخ  متشه  شخب  رد  لماک  روط  هب  ثیدح  نیا  هَّللا  ءاش  نا  (2) و  .تشگزاب دوب ، هدش  ثوعبم 

دندیتسرپ هلاسوگ  هک  یناسک  ات  تخادنا ، ریخأت  ار  ترضح  نآ  روهظ  شموق  ناحتما  روظنم  هب  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلع  یـسوم 
ریخأت هب  ار  شروهظ  روظنم  نیمه  هب  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دـنوش  ادـج  دـندیتسرپ ، ار  ّلجوّزع -  يادـخ -  هک  یناسک  زا 

.تشذگ هراب  نیا  رد  یبلاطم  هک  تسا ، هتخادنا 
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مالسلا هیلع  نوراه  هب  تهابش 

رد راحب  مجنپ  دلجم  رد  هک  نانچ  دـنادرگزاب ، نیمز  هب  رگید  راب  سپـس  درب ، الاب  نامـسآ  هب  لاعتم  دـنوادخ  ار  مالـسلا  هیلع  نوراه 
انیـس روط  هوک  هب  مه  اب  ایب  تفگ : نوراه  هب  یـسوم  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  يدنـسم  تیاور 
هماج تفگ : نوراه  هب  یـسوم  نهاریپ ، ود  نآ  يور  رب  دوب  یتخرد  نآ  رد  رب  هک  دـندید  يا  هناخ  هاـگان  دـنتفر  مه  اـب  نوچ  .میورب 

تخت رب  نوچ  درک ، ار  راـک  نیمه  نوراـه  .باوخب  تخت  رب  نک و  ربـب  ار  هّلح  ود  نیا  وـش و  هناـخ  نیا  لـخاد  نکفا و  رب  ار  تیاـه 
داد ربخ  اه  نآ  هب  تشگزاب و  لیئارسا  ینب  هب  یسوم  دش ، هتـشادرب  تخرد  هناخ و  درک و  ضبق  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دنوادخ  دیمرآ ،

یهلا هاگرد  هب  یسوم  يا ، هتـشک  ار  وا  وت  ییوگ  یم  غورد  دنتفگ : .درب  الاب  دوخ  يوس  هب  درک و  حور  ضبق  ار  نوراه  دنوادخ  هک 
لیئارسا ینب  هک  نیا  ات  دندروآ  دورف  نامسآ  نیمز و  نیبام  یتخت  رب  ار  نوراه  ات  دومرف  رما  ناگتشرف  هب  لاعتم  دنوادخ  درک ، هوکش 

، زین ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  .تسا  هدـش  لقن  لماکلا  بحاـص  زا  تیاور  نیمه  هب  کـیدزن   (1) .تسا هدرم  هک  دنتـسناد  دـندید و  ار  وا 
هیلع یـسوم  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  رد  هک  نانچ  دنادرگزاب -  نیمز  يوس  هب  سپـس  درب ، الاب  نامـسآ  هب  تدالو  زا  دـعب  دـنوادخ 

 -. تشذگ مالسلا 

ار هتکن  نیا  دینـش ، یم  رود  زا  ار  نوراـه  نخـس  یـسوم  هک  ناـنچ  مه  دینـش  یم  ار  یـسوم  نخـس  رود  هار  زا  مالـسلا  هیلع  نوراـه 
هک هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  یفاک  هضور  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .هدروآ  روهزلا  عیادـب  باتک  بحاص 

: دومرف
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اه و نآ  نیب  هک  يروط  هب  دوزفا  دـهاوخ  ام  نایعیـش  ياه  مشچ  اه و  شوگ  رد  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دزیخاپب  ام  مئاـق  هک  یماـگنه 
هک یلاح  رد  دننک  یم  هاگن  وا  هب  و  دنونـش ، یم  اه  نآ  دیوگ و  یم  نخـس  اه  نآ  اب  دوب ، دهاوخن  یکیپ  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

(1) .دشاب شدوخ  ياج  رد 

مالسلا هیلع  عشوی  هب  تهابش 

ناقفانم زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دندرک  گنج  وا  اب  ترـضح  نآ  تّما  ناقفانم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  تافو  زا  سپ  مالـسلا ؛ هیلع  عشوی 
 -. تشذگ هنیمز  نیا  رد  یبلاطم  خ »  » فرح رد  هک  نانچ  درک -  دنهاوخ  گنج  وا  اب  تما  نیا 

نآ و  دنز ، یم  ادص  ار  اه  نآ  دیوگ و  یم  نخس  هام  رهم و  اب  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .تشگزاب  شیارب  دیـشروخ  ؛ مالـسلا هیلع  عشوی 
هیلع مئاق  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  یـسلجم  همالع  هک  نانچ  دـنهد -  یم  خـساپ  وا  هب  اـه 

طـسق لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دندرب -  رـس  هب  ناشراغ  رد  فهک  لها  هک  ردق  نامه  دنک -  یم  يرادـمامز  لاس  هن  دصیـس و  مالـسلا 
ار مدرم  و  دومن ، دـهاوخ  حـتف  ار  نیمز  برغ  قرـش و  وا  يارب  دـنوادخ  سپ  دـشاب ، هدـش  رپ  متـس  ملظ و  زا  هک  نانچ  درک  دـهاوخ 

دیشروخ تفرگ و  دهاوخ  شیپ  ار  دوواد  نب  نامیلس  هویش  دنامن ، یقاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  نید  زج  هک  نیا  ات  تشک  دهاوخ 
یحو هب  دنوادخ  رما  هب  هک  دـیآ  یم  یحو  وا  هب  دوش و  هدـیدرََون  وا  يارب  نیمز  و  دـنهد ، یم  خـساپ  ار  وا  دـنز و  یم  ادـص  ار  هام  و 

(2) .دنک یم  لمع 

: ما هدروآ  مظن  هب  ار  ینعم  نیا  نم  دیوگ : فلؤم 
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رَبَخلا ِّصَن  ِیف  ُدِراولا  اَمَّنِإَو 

رَمَقَو ٍسْمَِشل  وُعْدَی  ُهَّنَِأب 

َهباجِإلا ُعِمَتْسَی  امُْهنِمَو 

َهبارِغ ْنِم  َِکلذ  ِیف  َْسَیلَو 

هَّجُحلا ِْبنَِجب  ٍعَشُوی  ُلْضَف  ْذِإ 

هَُّجل ِیف  ْتَسَمَْغنِا  ٌهَِرباک 

ِلامَکلاَو ِّزِعلا  اَذِهل  ایَف 

ِلالَجلاَو ِدْجَملا  اَذِهل  ایَو 

ِهَمارَکلاَو ِلْضَفلا  اَذِهل  ایَو 

ِهَماخَفلاَو ِنْأَّشلا  اَذِهل  ایَو 

نیا رد  و  دونـش ، یم  باوج  ود  نآ  زا  دـناوخ و  یم  ار  هام  دیـشروخ و  وا  هک  نیا  هب  هدـمآ ، ربخ  هیجوت  لباق  ریغ  نتم  رد  هچنآ  هتبلا 
هچ سپ  دوش ، ورف  ایرد  هب  هک  تسا  ینزوس  دننام  تّجح ، ترضح  رانک  رد  عشوی  لضف  هک  نیا  هچ  تسین ، یتفگـش  هنوگ  چیه  رما 

! تمظع نأش و  نیا  و  يراوگرزب ، لضف و  نیا  اشوخ  ردق ! تلالج  دجم و  نیا  اشوخ  لامک ، تّزع و  نیا  تسا  شوخ 

مالسلا هیلع  لیقزح  هب  تهابش 

 -. جِْربِز نزو  رب  هدش -  هتفگ  زین  لقزح 

هَّللا دبعوبا  رقاب و  رفعجوبا  ترضح  زا  یفاک  هضور  رد  هک  نانچ  درک ، هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  لاعتم  دنوادخ  مالسلا ؛ هیلع  لیقزح 
« ْمُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاقَف  ِتْوَملا  َرَذَح  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِرایِد  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  : » هیآ هرابرد  مالـسلا  امهیلع  قداص 
: دومرف اه  نآ  هب  دـنوادخ  سپ  دـنتفر ، نوریب  دوخ  راید  زا  گرم  میب  زا  دوب و  نت  نارازه  ناشرامـش  هک  یناسک  هب  يرگنن  ایآ  (1) ؛

هاگ هب  هاگ  دندوب ، ماش  ياهرهـش  زا  یکی  لها  زا  راوناخ  رازه  داتفه  اه  نیا  دندومرف : .درک  هدنز  ار  نانآ  سپـس  [ دندرم هک   ] دیریمب
زا نادنمتورث  هدمآ  نوعاط  دندرک  یم  ساسحا  هاگره  سپ  داتفا ، یم  اه  نآ  رد  نوعاط 
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رهـش رد  هک  ییاه  نآ  نایم  رد  گرم  اذل  .دندنام  یم  یقاب  رهـش  رد  دنتـشادن -  رفـس  ییاناوت  هک  ارقف -  یلو  دـنتفر  یم  نوریب  رهش 
یم دـندوب  هتفر  نوریب  هک  یناسک  سپ  دـش ، یم  عقاو  رت  مک  دـندوب  هتفر  نوریب  رهـش  زا  هک  ییاـه  نآ  ناـیم  رایـسب و  دـندوب  هدـنام 
مک میدوب  هتفر  نوریب  رهـش  زا  رگا  دنتفگ : یم  دندوب  هدنام  هک  ییاه  نآ  .تفرگ و  یم  ار  ام  رتشیب  گرم  میدوب  هدنام  رگا  دـنتفگ :

، دنوش جراخ  رهـش  زا  یگمه  دش  عقاو  ناشنایم  رد  نوعاط  هاگره  هک  دش  نینچ  اه  نآ  یگمه  رظن  سپ  .تفرگ  یم  ام  زا  گرم  رت 
هک اجنآ  ات  فلتخم  ياهرهـش  رد  دـندش و  رود  اجنآ  زا  گرم  سرت  زا  جراخ و  رهـش  زا  یگمه  هدـمآ  نوعاط  هک  دنتـسناد  نوچ  و 

یتقو دوب ، هدروآرد  ياپ  زا  نوعاط  ار  شمدرم  دوب و  هدش  بارخ  هک  داتفا  ناشرذگ  يرهش  هب  سپس  .دندرک  ریس  دوب  هتساوخ  ادخ 
دـندرم و یگمه  تعاس  نامه  .دـیریمب  یگمه  دومرف : اـه  نآ  هب  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  دـنتفرگ  رارق  دـندمآ و  دورف  رهـش  نیا  رد 
دندرک و لزنم  اجنآ  رد  نیرفاسم  نیرباع و  اذـل  دـندوب ، هدرم  هار  نایم  رد  اه  نیا  هک  دوب  راکـشآ  ناگدـننیب  يارب  هک  دـندش  كاخ 
، تشذگ اه  نآ  رب  دوب  لیقزح  شمان  هک  لیئارسا  ینب  ناربمایپ  زا  يربمغیپ  سپ  دندومن ، عمج  اج  کی  بوراج و  ار  ناشیاه  كاخ 

هدناریم اج  کی  هک  روط  نامه  ار  اه  نآ  ییامرف  هدارا  رگا  اراگدرورپ ! تفگ : درک و  هیرگ  دـید  ار  اه  ناوختـسا  نآ  هک  یماگنه  و 
نآ زا  دنهد  ماجنا  تقیالخ  رگید  اب  ار  وت  یگدنب  هک  ینادنزرف  و  دنزاس ، رومعم  ار  وت  دالب  اهرهـش و  هک  ینک  هدنز  الاح  نیمه  يا 

هدنز ار  اه  نآ  اراگدرورپ  يرآ ! درک : ضرع  يراد ؟ تسود  ار  نیا  وت  ایآ  هک : دومرف  یحو  وا  هب  لاعتم  دـنوادخ  دـنوش ، دـلوتم  اه 
.نک
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هدومرف وا  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هچنآ  نوچ  .وگب و  نانچ  نینچ و  هک : دومرف  یحو  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  سپ  دومرف : ترـضح 
ناوختسا هب  دروآ ، نابز  هب  ار  نخـس  نآ  لیقزح  یتقو  دوب -  مظعا  مسا  نآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ -  دیوگب  هک  دوب 

یم هَّللا  ّالإ  هلإ  و ال  ربکا ، هَّللا  هَّللا ، ناحبـس  دندرک و  یم  هاگن  مه  هب  دندش  یم  هدنز  رگید  راب  دنرپیم و  رگیدکی  هب  هک  تسیرگن  اه 
(1) .تسا اناوت  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  قیقحت  هب  هک  مهد  یم  تداهش  تفگ : لیقزح  ماگنه  نیا  رد  .دنتفگ 

نیا رب  هک  يرابخا  درک و  دـهاوخ  هدـنز  نیرفاک  نیقفانم و  نینمؤم و  زا  ار  یناگدرم  وا  يارب  لاعتم  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاـق 
قداص ماما  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـش  تیاور  ریـصبوبا  زا  یفاک  هضور  رد  هلمج : زا  تسا ، رتاوتم  هکلب  رایـسب  دراد  تلالد  ینعم 

یَلب ُتوُمَی  ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْـسقَأَو  : » دـیامرف یم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  هک  نیا  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع 
هک ار  یـسک  زگره  دنوادخ  هک  دندرک  دای  اهدنگوس  دنوادخ  هب  تّدش  هب  نانآ  (2) ؛ َنوُمَْلعَی » ِساّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنِکلَو  ًاّقَح  ِْهیَلَع  ًادْعَو 
رد ریـصبوبا ! يا  دومرف : تسیچ ؟ روظنم  .دنناد  یمن  نامدرم  رتشیب  یلو  تسا  دنوادخ  یمتح  هدـعو  نیا  يرآ  دزیگنا ، یمن  رب  دریمب 

دنوادخ هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يارب  دنروخ  یم  مسق  دنرادنپ و  یم  نیکرـشم  مدرک : ضرع  دنیوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا 
هَّللا هب  نیکرـشم  ایآ  هک  سرپب  اه  نآ  زا  دیوگ ، یم  ینخـس  نینچ  هک  یـسک  رب  گرم  دومرف : ترـضح  .دنک  یمن  هدـنز  ار  ناگدرم 

.يامرف نایب  میارب  سپ  موش  تیادف  متفگ : دیوگ : یم  ریصبوبا  يّزع ؟ تال و  هب  ای  دندروخ  یم  مسق 
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ياه هریگ  هک  دنک  هدنز  دزیگنا و  یمرب  وا  يارب  ار  ام  نایعیـش  زا  یهورگ  دنوادخ  دزیخاپب  ام  مئاق  هک  یماگنه  ریـصبوبا ! يا  دومرف :
نالف و دنیوگ : رگیدکی  هب  دسرب  دنشاب  هدرمن  هک  ام  نایعیش  زا  یموق  هب  ربخ  نیا  نوچ  .تسا  ناشیاه  هناش  يور  رب  ناشیاهریـشمش 

.دسرب ام  نانمشد  زا  یهورگ  شوگ  هب  نخس  نیا  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  اه  نآ  دندش و  هتخیگنارب  ناشیاهربق  زا  نالف  نالف و 
اه نیا  هَّللاو ! هن  دییوگ ! یم  غورد  امـش  تسا و  امـش  تموکح  تلود و  نیا  دیتسه ! وگغورد  ردقچ  نایعیـش  هورگ  يا  دـنیوگ : یم 

: دـیامرف یم  هدرک  تیاکح  ار  اه  نآ  راتفگ  دـنوادخ  سپ  تمایق ، زور  اـت  دـش  دـنهاوخن  هدـنز  هدـشن و  هدـنز  دـییوگ  یم  امـش  هک 
(1) «. ُتوُمَی ْنَم  ُهَّللا  ُثَْعبَی  ْمِِهناْمیَأ ال  َدْهَج  ِهَّللِاب  اوُمَْسقَأَو  »

متـشون يا  همان  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  نسحلاوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  تسا  يورم  یطـساو  ناذاش  نب  نسح  زا  باتک  نامه  رد  و 
هب باوج  .دندرک  یم  تیذا  ارم  هک  دندوب  اه  ینامثع  زا  یهورگ  رهش  نیا  رد  نوچ  مدرک ، هیالگ  طساو  یلاها  يافج  زا  نآ  رد  هک 

سپ .لطاب  تلود  رد  ندرک  ربص  رب  هتفرگ  نامیپ  ام  ناتسود  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دمآ : نینچ  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  طخ 
نام هاگمارآ  زا  ار  اـم  یـسک  هچ  اـم  رب  ياو  يا  تفگ : دـنهاوخ  دزیخاـپب ، قلخ  ياـقآ  هاـگره  هک  نک ، ربص  تراـگدرورپ  مکح  هب 

(2) .دنتفگ تسار  ناگداتسرف ، هداد و  هدعو  نامحر  دنوادخ  هچنآ  تسا  نیا  .تخیگنارب 

ماما ترضح  هب  تفگ : هک  تسا  تیاور  یمعثخ  میرکلا  دبع  زا  راحب  رد  و 

ص:290

.50 یفاک : هضور  . 566 - 1
هیآ 51. سی ، هروس  و  247 ؛ یفاک : هضور  . 567 - 2

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 312 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_290_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_290_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم ینالوط  اه  بش  اهزور و  لاس ، تفه  دومرف : دنک ؟ یم  تموکح  مالسلا  هیلع  مئاق  تقو  دنچ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص 
زا لاس  داتفه  وا  تموکح  ياه  لاس  سپ  دش ، دهاوخ  امـش  ياه  لاس  زا  لاس  هد  رادـقم  هب  شیاه  لاس  زا  لاس  ره  هک  اجنآ  ات  دوش 
هک دیراب  دهاوخ  یناراب  بجر  هام  زا  زور  هد  هرخآلا و  يدامج  هام  رد  دسرب  شمایق  ماگنه  نوچ  و  دوب ؛ دهاوخ  امش  ياه  لاس  نیا 

، دینایور دهاوخ  ناشیاهربق  رد  ار  ناشیاه  ندب  نینمؤم و  ياه  تشوگ  نآ  اب  لاعتم  دنوادخ  سپ  دنـشاب ، هدیدن  ار  نآ  دننام  قیالخ 
(1) .دنناکت یم  كاخ  زا  ار  دوخ  ياهوم  هک  یلاح  رد  دنیآ  یم  شیپ  هنیهج  يوس  زا  هک  منیب  یم  ار  اه  نآ  ایوگ  و 

اتفگـش و يا  دومرف … : هک  هدـمآ  ینـالوط  یثیدـح  نمـض  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  صیاـصخ  زا  لـقن  هب  باـتک  ناـمه  رد  و 
هب یهلا  هدننک  توعد  هب  ییوگخـساپ  هیبلت و  اب  هورگ  هورگ  دزیگنارب ، هدنز  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  یناگدرم  زا  منکن  بجعت  هنوگچ 

(2) دنوش …  دراو  هفوک  ياه  هچوک 

[ باذع ندید  ماگنه   ] نارفاک هک  اسب  (3) ؛ َنیِِملْسُم » اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُّدَوَی  اَمبُر  : » هفیرش هیآ  هرابرد  هک  تسا  ترضح  نآ  زا  و 
نوریب شناوریپ  نافع و  نب  ناـمثع  مییآ و  نوریب  [ ربق زا   ] منایعیـش نم و  هاـگره  دومرف : .دـندوب  یم  ناملـسم  شاـک  يا  دـننک  وزرآ 

(4) .دندوب یم  ناملسم  هک  دنا  هدیزرو  رفک  هک  اه  نآ  دنراد  یم  تسود  ماگنه  نآ  رد  میشکب ، ار  هیما  ینب  شیرق و  و  دنیآ ،
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هدمآ .یکدنا  تلهم  ار  نارفاک  هد  تلهم  سپ  (1) ؛ ًاْدیَوُر » ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاکلا  ِلِّهَمَف  : » هفیرش هیآ  هرابرد  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  و 
(2) .دریگب ماقتنا  مدرم  ریاس  هیما و  ینب  شیرق و  ياه  توغاط  نارابج و  زا  نم  يارب  سپ  مئاق ، مایق  ماگنه  ات  مهدب  تلهم  هک : تسا 

.دمآ دهاوخ  یبلاطم  زین  ن »  » فرح رد  هَّللا  ءاش  نا  تشذگ و  هراب  نیا  رد  یبلاطم  میوگ : یم 

مالسلا هیلعدوواد  هب  تهابش 

يا (3) ؛ ِضْرَألا » ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاـْنلَعَج  اـّنِإ  ُدُواد  اـی  : » دومرف تخاـس و  هفیلخ  نیمز  رد  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  ار ، مالـسلا  هیلعدوواد 
َّرَطْضُملا ُبیُِجی  ْنَّمَأ  : » دومرف دومن و  نیمز  رد  دوخ  هفیلخ  دنوادخ  زین ، ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  .میداد  تفالخ  نیمز  رد  ار  وت  ام  دوواد 

و دـناسر ، یم  تباجا  هب  ار  ّرطـضم  ياعد  دـنوادخ ] زج   ] یـسک هچ  اـیآ  (4) ؛ ِضْرَـألا » َءآـفَلُخ  ْمُُکلَعْجَیَو  َءوُّسلا  ُفِشْکَیَو  ُهاـعَد  اذِإ 
هدـمآ نینچ  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ترـضح  زا  ییاعد  رد  .دـهد و  یم  رارق  نیمز  يافلخ  ار  امـش  و  دزاس ، یم  فرطرب  ار  يراتفرگ 

.تشذگ هراب  نیا  رد  یبلاطم  خ »  » فرح و  فلا »  » فرح رد  (5) و   … «. َِکتَفِیلَخَو َکِِّیلَو  ْنَع  ِْعفِْدا  : » تسا

مئاق .میتخاس  مرن  شیارب  ار  نهآ  (6) ؛ َدیِدَحل » َُهل ا  اَّنلَأَو  : » هدمآ نآرق  رد  هک  درک  مرن  شیارب  ار  نهآ  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلعدوواد 
مرن شیارب  ار  نهآ  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع 
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زا يدرم  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفوک  دیز  نب  دمحم  زا  اه  باتک  زا  یـضعب  رد  هک  نانچ  تسا ، هدرک 
وا دننام  مه  وت  رگا  دـش  مرن  دوواد  يارب  نهآ  دـنک : یم  ضرع  دـیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  تمدـخ  هب  نامع 

سپ دوش ، یم  رکنم  صخش  نآ  یلو  دهد ، یم  ناشن  وا  هب  ار  دوواد  هزجعم  ترـضح  نآ  سپ  .مینک  یم  تقیدصت  يروایب  [ هزجعم ]
تسا یسک  يازـس  نیا  دیامرف : یم  دوش و  یم  كاله  هک  دزادنا  یم  وا  ندرگ  هب  ینینهآ  دومع  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق - 

.دراگنا غورد  ار  ادخ  تایآ  هک 

، زین مالسلا  هیلع  مئاق  .ناسرب  لتق  هب  نم  اب  ار  تولاج  ریگب و  ارم  دوواد ! يا  دز : ادص  تفگ و  نخس  وا  اب  گنس  مالـسلا ؛ هیلعدوواد 
.ناسرب لتق  هب  ار  ادخ  نانمشد  نک و  جورخ  ادخ ! ّیلو  يا  دنیوگ : یم  دننک و  یم  ادص  ار  وا  شریشمش  ملع و 

نامز رد  گنـس  هک : هدـمآ  تیاور  رد  زین  و  تسا ، هدروآ  همعنلا  مامت  نیدـلا و  لامک  باتک  رد  قودـص  خیـش  ار  تایاور  نیا  مامت 
يرفاک نم  ریز  نمؤم ! يا  دـیوگ : یم  دـنز و  یم  ادـص  ار  نمؤم  دوش ، یم  ناـهنپ  نآ  ریز  يرفاـک  هک  یماـگنه  ترـضح  نآ  روهظ 

.دشک یم  ار  رفاک  نآ  دیآ و  یم  نمؤم  سپ  شکب ، ار  وا  تسه 

.دشک یم  تسا -  رتدب  تولاج  زا  هک  ار -  لاّجد  مالسلا ، هیلع  مئاق  .تشک  ار  تولاج  مالسلا ؛ هیلعدوواد 

ترـضح نآ  مکح  رد  ح »  » فرح رد  هک  ناـنچ  مالـسلا - ، هیلع  مئاـق  .درک  یم  مـکح  مدرم  ناـیم  رد  ماـهلا  هـب  ؛ مالـسلا هـیلعدوواد 
.درادن نآ  هب  يزاین  و  دسرپ ، یمن  دهاش  هنّیب و  زا  درکدهاوخ و  تواضق  دوواد  مکح  هب  تشذگ - 
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دنوادخ هک  دوب  هلأسم  هدزیـس  هتـشون  نآ  رد  دوب ، نآ  رب  الط  زا  يرهم  هک  دش  لزان  وا  رب  نامـسآ  زا  يا  هتـشون  مالـسلا ؛ هیلعدوواد 
داتفه دوواد  سپ  .تسا  وت  زا  دعب  هفیلخ  وا  داد  خساپ  ار  اه  نآ  رگا  سرپب ، نامیلس  ترـسپ  زا  ار  اه  نیا  درک : یحو  دوواد  هب  لاعتم 

کیدزن وگب  نم  هب  مرسپ ! يا  تفگ : دناشن و  اه  نآ  روضح  رد  زین  ار  نامیلس  دناشن ، ار  اه  نآ  دناوخارف و  ار  ربح  داتفه  شیـشک و 
نیرتابیز و  مادک ؟ ءایـشا  نیرت  شحوم  و  تسیچ ؟ ءایـشا  نیرت  سونأم  و  تسا ؟ مادـک  ءایـشا  نیرترود  و  تسا ؟ مادـک  ءایـشا  نیرت 

مئاـق هدـنام و  ياـپرب  ود  و  مادـک ؟ ءایـشا  نیرتشیب  و  تسیچ ؟ ءایـشا  نیرت  مک  و  تسا ؟ مادـک  ءایـشا  نیرت  تشز  و  تسیچ ؟ ءایـشا 
هدیدنسپ شرخآ  دنیشن  نآ  رب  درم  هاگره  هک  تسیچ  نآ  و  تسا ؟ مادک  زوت  هنیک  ضغابتم و  ود  و  تسیچ ؟ فلتخم  ود  و  تسیچ ؟

؟ تسا مومذم  شرخآ  دنیشن  نآ  رب  درم  هاگره  هک  تسیچ  نآ  و  تسا ؟

هک تسا  یندب  ءایـشا  نیرت  سونأم  دورب ، تسد  زا  ایند  روما  زا  هچ  ره  ءایـشا  نیرترود  ترخآ ، ءایـشا  نیرت  کیدزن  تفگ : نامیلس 
ءایـشا نیرت  تشز  تسا ، رفک  زا  دعب  نامیا  ءایـشا  نیرتهب  تسا ، حور  نودب  دـسج  ءایـشا  نیرت  شحوم  دـشاب ، قطان  یحور  نآ  رد 

فلتخم ود  تسا ، نیمز  نامسآ و  هدنام  ياپرب  ود  نآ  تسا ، کش  ءایـشا  نیرتشیب  نیقی و  ءایـشا  نیرت  مک  تسا ، نامیا  زا  دعب  رفک 
ملح و تسا  هدیدنسپ  کین و  شتبقاع  دوش  راوس  نآ  رب  درم  هاگره  هچنآ  تسا ، یگدنز  گرم و  ضغابتم  ود  و  تسا ، زور  بش و 

يوار  ] .تسا بضغ  يدنت و  تسا  مومذم  شتبقاع  دنیشن  نآ  رب  ناسنا  هاگره  هچنآ  تسا ، بضغ  رب  يرابدرب 
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حلاص رگا  هک  تسیچ  نآ  دندیسرپ : رابحا  اه و  شیشک  سپ  .دمآرد  قباطم  اه  خساپ  نیا  مامت  تشادرب  هتشون  زا  رهم  نوچ  دیوگ ]:
.دنداد اضر  شتفالخ  هب  سپ  .لد  دومرف : ددرگ ؟ یم  دساف  ناسنا  زیچ  همه  دوش  دساف  رگاو  دوش  یم  حلاص  ناسنا  زیچ  همه  دوش 

هک هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیدـلا  لاـمک  رد  هک  دراد ، هارمه  هب  ییـالط  رهم  اـب  يا  هتـشون  زین  مالـسلا ، هیلع  مئاـق 
شنوماریپ ردـب -  باحـصا  ددـع  هب  نت -  هدزیـس  دصیـس و  شناراـی  هک  مرگن  یم  هفوک  ربنم  رب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ییوگ  دومرف :

نوریب يا  هتشون  دوخ  يابق  زا  هک  نیا  ات  شقیالخ ، رب  شنیمز  رد  یهلا  نایاورمکح  دنیاهنآ  اه و  مچرپ  نابحاص  دنیاهنآ  و  دنتـسه ،
شرب رود و  زا  نابز  یب  نادنفـسوگ  دـننام  سپ  هلآو ، هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ینامیپ  دـشاب ، روهمم  نیرز  يرهم  اـب  هک  دروآ 
یقاب مالـسلا  امهیلع  نارمع  نب  یـسوم  اب  هک  نانچ  بیقن -  هدزاـی  ریزو و  رگم  دـنامن  یقاـب  اـه  نآ  زا  یـسک  دـنوش و  یم  هدـنکارپ 

(1) .دندرگ یم  زاب  شتمدخ  هب  سپ  دنبای ، یمن  وا  زج  یهار  یلو  دندرگ ، یم  نیمز  رد  سپ  دندنام - 

.تشذگ راحب  زا  لقن  هب  يرگید  قیرط  زا  یکدنا  توافت  اب  ثیدح  نیا 

مالسلا هیلع  نامیلس  هب  تهابش 

ماما زا  یثیدح  رد  هک  دوب ، هدیسرن  غولب  ّنس  هب  زونه  هک  یلاح  رد  داد  رارق  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ار  وا  دوواد  مالسلا ؛ هیلع  نامیلس 
رد دزاس ، دوخ  هفیلخ  ار  نامیلس  هک  دومرف  یحو  دوواد  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعداوج  ترضح  مهن 

یناپوچ دوب و  كدوک  هک  یلاح 

ص:295

.2/672 نیدلا : لامک  . 578 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 317 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_295_1
http://www.ghaemiyeh.com


دارفا نآ  ياه  اصع  دومرف : یحو  یلاعت  دنوادخ  سپ  دندرک ، راکنا  ار  بلطم  نیا  لیئارسا  ینب  ياملع  داّبع و  .درک  یم  نادنفـسوگ 
دوش ادرف  نوچ  و  نک ، رهم  ناشدوخ  رهم  هب  ار  قاـتا  نآ  رد  راذـگب و  یقاـتا  رد  ار  اـه  نآ  ریگب و  زین  ار  نامیلـس  ياـصع  ریگب و  ار 

یـضار و ام  دـنتفگ : داد ، ربخ  اـه  نآ  هب  ار  بلطم  نیا  دوواد  سپ  تسا ، هفیلخ  وا  دوب  هداد  هویم  هدروآرب و  گرب  سک  ره  ياـصع 
نامز رد  ،و  دوب هلاس  جنپ  ًابیرقت  یکدوک  هک  نآ  لاح  داد و  رارق  هفیلخ  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق   (1) .میدش میلست 

 -. تشذگ هک  نانچ  تفگ -  خساپ  یمق  هَّللا  دبع  نب  دعس  تالاؤس  هب  شردپ  تایح 

سک چـیه  يارب  هک  نک  تیانع  یکلم  نم  هب  اراگدرورپ  (2) ؛ يِدَْعب » ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  : » تفگ مالـسلا  هیلع  نامیلس 
ناشتموکح تسا  فراـعتم  هک  روط  ناـمه  ناـهج -  نیطالـس  هک  نیا  هچ  یگنوگچ ، ّتیفیک و  رظن  زا  .دـشابن  هتـسیاش  نم  زا  دـعب 

يارما ناهاشداپ و  تموکح  تنطلـس و  زین  و  دـشابن ، روط  نآ  شتموکح  تساوخ  یم  نامیلـس  یلو  تسا ، داـسف  روج و  هب  هتخیمآ 
َرِـشُحَو : » دـیامرف یم  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  .دوب  ناگدـنرپ  سنا و  ّنج و  رب  نامیلـس  تموـکح  یلو  تسا  اـه  ناـسنا  رب  اـهنت  نیمز 
.دندمآ درگ  شیارب  ناگدـنرپ  سنا و  ّنج و  زا  نامیلـس  نایرکـشل  و  (3) ؛ َنوُعَزُوی » ْمُهَف  ِْریَّطلاَو  ِْسنِـإلاَو  ِّنِجلا  َنِم  ُهُدُونُج  َناْمیَلُِـسل 

تیّمک رظن  زا  نیرخآ -  نیلوا و  زا  يدحا  يارب  هک  دومرف  دهاوخ  تیانع  وا  هب  یتموکح  کُلم و  لاعتم  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  مئاق 
هک نیا  يارب  تیّمک : اّما  .هدوبن  شدننام  تیفیک -  و 
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تلادـع تلادـع و  ضحم  هک  نیا  يارب  تـیفیک : اـّما  و  هدـمآ .-  ثیدـح  رد  هـک  ناـنچ  دریگ -  یم  ار  برغ  قرـش و  ترـضح  نآ 
 -. تشذگ هک  نانچ  ددرگ - ، یم  لماش  ار  اه  نیمز  اه و  نامسآ  لها  مامت  شتموکح  هک  نوچ  و  تسا ، صلاخ 

ِهِْرمَِأب يِرَْجت  َحیِّرلا  َُهل  انْرَّخَـسَف  : » دـیامرف یم  ّلجوّزع -  يادـخ -  دوب ، هداد  رارق  وا  ریخـست  رد  ار  داب  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  نامیلس 
مالـسلا هیلع  مئاق  .دبای  نایرج  وا  نامرف  هب  دهاوخ  اجک  ره  یمرن  هب  ات  میدروآرد  وا  ریخـست  هب  ار  داب  سپ  (1) ؛ َباصَأ » ُْثیَح  ًءاخُر 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  هدـش  تیاور  نیدـلا  لامک  رد  هک  یثیدـح  رد  هک  نانچ  دـهد ، یم  رارق  شتمدـخ  رد  ار  داـب  دـنوادخ  زین ،
نامیلـس دوواد و  تواضق  هب  هک  تسا  يدهم  نیا  دـنک : ادـن  نابایب  ره  رد  هک  دزیگنارب  يداب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  سپ  هدومرف :

(2) .دهاوخ یمن  هنّیب  دنک و  یم  تواضق  مالسلا  امهیلع 

یثیدح نمـض  نیدلا  لامک  باتک  رد  قودص  خیـش  نیثدحملا  سیئر  هک  نانچ  دـش ، بیاغ  شموق  زا  یتدـم  مالـسلا ؛ هیلع  نامیلس 
.تسا نامیلس  زا  رت  ینالوط  شتبیغ  مالسلا ، هیلع  مئاق  .تسا  هدرک  تیاور 

.دنهد یم  خساپ  ار  وا  اه  نآ  دناوخ و  یم  ار  هام  باتفآ و  مالسلا ، هیلع  مئاق  .تشگزاب  شیارب  باتفآ  مالسلا ؛ هیلع  نامیلس 

.تسا هَّللا  همشح  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  هدوب ، هَّللا  همشح  مالسلا  هیلع  نامیلس 

مالسلا هیلع  فصآ  هب  تهابش 

.تسه شدزن  باتک  مولع  مالسلا  هیلع  مئاق  .تشاد  ار  باتک  زا  یملع  مالسلا  هیلع  فصآ 
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مالـسلا هیلع  مئاق  .تسا  يورم  نیدلا  لامک  رد  هک  نانچ  درک ، بیاغ  شموق  زا  ینالوط  یتدـم  ار  وا  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  فصآ 
.تسا هتخاس  بیاغ  اهرظن  زا  ینالوط  یتدم  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  زین ،

اب تشذگ -  هک  نانچ  زین - ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دش  دـیدش  تخـس و  لیئارـسا  ینب  يراتفرگ  التبا و  شتبیغ  اب  مالـسلا ؛ هیلع  فصآ 
.تسا هتفای  تّدش  نینمؤم  يالتبا  يراتفرگ و  شتبیغ 

مالسلا هیلع  لایناد  هب  تهابش 

ار وا  ریش  نآ  ات  دندوب  هدرک  ینادنز  هدنرد  يریش  اب  ار  وا  گرزب  یهاچ  رد  و  دوب ، بیاغ  یتدم  لیئارـسا  ینب  زا  مالـسلا  هیلع  لایناد 
و دربب ، ار  شبآ  اذـغ و  هک  داد  روتـسد  لیئارـسا  ینب  ناربمغیپ  زا  یکی  هب  درک و  ظفح  ار  وا  یلاعت  دـنوادخ  سپ  دزاس ، دوخ  همعط 
هک نانچ  هدش و  رایـسب  ام  يراتفرگ  شتبیغ  اب  هدنام و  بیاغ  ام  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  .دـش  دـیدش  شنایعیـش  ناوریپ و  يراتفرگ 

.دومرف تسارح  ظفح و  ار  وا  دنوادخ  یلو  دنتشاد  ار  شنتشک  دصق  ترضح  نآ  نانمشد  میدروآ ، ًالبق 

مالسلا هیلع  ریزع  هب  تهابش 

امهیلع نارمع  نب  یـسوم  رب  هک  روط  نآ  ار  تاروت  دـش  رهاظ  اه  نآ  نایم  رد  تشگزاب و  شموق  يوس  هب  یتقو  مالـسلا ؛ هیلع  ریزُع 
متاخ ترـضح  رب  هک  نانچ  نآ  ار  نآرق  نیمز  لها  يارب  دوش  رهاظ  هک  یماگنه  مالـسلا ، هیلع  مئاق  .دـناوخ  دوب  هدـش  لزاـن  مالـسلا 

.دناوخ دهاوخ  هدش ، لزان  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نییبنلا 

مالسلا هیلع  سیجرج  هب  تهابش 

يا تفگ : دـمآ و  شتمدـخ  هب  ینز  هدـمآ : راحب  رد  هک  نانچ  درک ، هدـنز  شیاعد  هب  ار  یناگدرم  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  سیجرج 
! حلاص هدنب 
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رارق تواگ  رب  ار  نآ  ریگب و  ار  اـصع  نیا  تفگ : وا  هب  سیجرج  .تسا  هدرم  نآ  .میدرک  یم  شاـعم  رارما  نآ  اـب  هک  میتشاد  يواـگ 
هب نز  نآ  دـش و  هدـنز  واـگ  نآ  درک ؛ ار  راـک  نیا  نز  نآ  نوـچ  سپ  .زیخرب  دـنوادخ  نذا  هب  دـیوگ : یم  سیجرج  هـک  وـگب  هد و 

 -. تشذگ هک  نانچ  درک -  دهاوخ  هدنز  شیاعد  هب  ار  ناگدرم  لاعتم  دنوادخ  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق   (1) .دروآ نامیا  دنوادخ 

مالسلا هیلع  بویا  هب  تهابش 

دنوادخ  (2)  - هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  هک  نانچ  درک -  ربص  الب  رب  لاس  تفه  مالـسلا ؛ هیلع  بویا 
هجوت رایـسب  .تسا  يا  هدنب  بوخ  میتفای ، هدننک  ربص  ار  وا  ام  انامه  (3) ؛ ٌباّوَأ » ُهَّنِإ  ُْدبَعلا  َمِْعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  ّانِإ  : » دـیامرف یم  لاعتم 
دهاوخ همادا  ربص  نیا  یک  اـت  مناد  یمن  و  هدرک ، ربص  نونکاـت  شردـپ  تاـفو  ماـگنه  زا  مالـسلا ، هیلع  مئاـق  .ادـخ  يوس  هب  هدـننک 

.تشذگ ب »  » فرح رد  یبسانم  بلاطم  تشاد !!

ٌدِراب ٌلَسَتْغُم  اذـه  َِکلْجِِرب  ْضُکُْرا  : » دـیامرف یم  لاـعتم  دـنوادخ  دیـشوج ، شیارب  نیمز  زا  همـشچ  ود  اـی  کـی  مالـسلا ؛ هیلع  بویا 
شیارب زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .تسا  ندیـشون  وشتـسش و  يارب  یبآ  همـشچ  نیا  هک  نزب  نیمز  رب  مکحم  ار  دوخ  ياـپ  (4) ؛ ٌبارَشَو »

بطق هچنآ  زا  يا  هصالخ  اه  نآ  رب  هفاضا  .تشذگ  هراب  نیا  رد  تایاکح  تایاور و  زا  یضعب  هک  تسا ، هدیـشوج  نیمز  زا  همـشچ 
خیش میروآ : یم  دنا  هدرک  لقن  یسوط  خیش  تبیغ  باتک  زا  راحب  رد  یسلجم  لضاف  جیارخلا و  باتک  رد  يدنوار 
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ترایز رد  البرک  زا  تعجارم  ماـگنه  ار  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  يو  هک : نیا  هدرک  تیاور  هروس  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط 
.تسا نم  لزنم  نیا  دومرف : میدیسر ، هلهس  دجـسم  ياهربق  رب  هاگان  میتفر  یم  هار  بش  نآ  دیوگ : یم  هروس  وبا  .درک  تاقالم  هفرع 

 … اـب دراد و  رارق  رد …  دراد و  تمـالع  ناـنچ  نینچ و  هک  یلاـم  نآ  وگب  ورب و  ییحی  نب  یلع  يرارزلا  نبا  دزن  وت  دوـمرف : سپس 
هب رحـس  ماـگنه  اـت  میتفر  هار  سپـس  متـسه ، نسحلا  نب  دـمحم  نم  دومرف : یتـسیک ؟ وت  مدرک : ضرع  .دـهدب  وت  هب  هدـش  هدـناشوپ 
نآ زا  سپ  .دناوخ  زامن  تعکر  هدزیـس  تفرگ و  وضو  دمآ ، نوریب  بآ  هاگان  دنک ، ار  نیمز  تسد  اب  تسـشن و  میدیـسر ، سیواون 
هچ هروس  وبا  اـب  ارم  تفگ : یم  دوخ  اـب  مدینـش  .متـسه  هروس  وبا  متفگ : یتـسیک ؟ وت  تفگ : .مدـیبوک  ار  رد  متفر ، يرارزلا  نبا  دزن 
ارم سپس  دیشک ، شتروص  رب  ار  متـسد  دیـسوب و  ار  متروص  درک و  هحفاصم  نم  اب  متفگ ، شیارب  ار  نایرج  دمآ  نوریب  یتقو  راک ؟
وا اریز  دـش ، هعیـش  نایرج  نیا  زا  دـعب  تخانـش و  ار  قح  هروس  وبا  .دروآ و  نوریب  ار  هسیک  تخت ، ياپ  نییاپ  زا  درب و  هناـخ  لـخاد 

(1) .دوب يدیز 

ًهَمْحَر ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِمَو  ُهَلْهَأ  ُهاْنیَتآَو  : » هدومرف نینچ  دنوادخ  درک ، هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  مالـسلا ؛ هیلع  بویا 
اـم و يوـس  زا  یتـمحر  میداد ، وا  هـب  اـه  نآ  اـب  ار  ناشدـننامه  مـیدروآ و  زاـب  ار  شنادـناخ  و  (2) ؛ َنیِدـِباْعِلل » يرْکِذَو  انِدـْنِع  ْنِم 

.تشذگ یبلاطم  هراب  نیا  رد  .دنک  یم  هدنز  شیارب  ار  یناگدرم  دـنوادخ  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .ناگدـننک  تدابع  يارب  يروآدای 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  یبلاطم  زین  یسیع  هب  ترضح  نآ  تخانش  باب  رد 
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مالسلا هیلع  سنوی  هب  تهابش 

هیلعرقاـب یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  رب  تفگ : هک  هدرک  تیاور  ملـسم  نب  دـمحم  زا  دوـخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودـص  خـیش 
يا دومرف : درک و  نخس  زاغآ  دوخ ، هک  منک  لاؤس  ترضح  نآ  زا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  زا  متـساوخ  یم  مدش  دراو  مالـسلا 
نب فسوی  و  یتـم ، نب  سنوـی  تسه : تهابـش  ربـمغیپ  جـنپ  زا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  مئاـق  رد  هک  یتـسرد  هب  ملـسم ! نب  دـمحم 

یناوج هفایق  رد  تبیغ ، زا  سپ  هک  نیا  یتم  نب  سنوی  زا  تهابـش  اما  مهیلع .-  هَّللا  تاولـص  دمحم -  یـسیع و  یـسوم و  و  بوقعی ،
(1) .تشگزاب شموق  يوس  هب  يریپ  ّنس  رد 

مالسلا هیلعاّیرکز  هب  تهابش 

 - تشذـگ هک  نانچ  زین - ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  .دوب  هداتـسیا  زاـمن  هب  هک  یلاـح  رد  دـندرک  ادـن  ار  وا  ناگتـشرف  مالـسلا ؛ هیلعاـّیرکز 
نآ اب  هک  یماـگنه  مه  لـیئربج  و  دـننک ، یم  ادـن  ار  وا  ردـق  بش  ره  رد  ناگتـشرف  نینچمه  داد ، رارق  باـطخ  دروم  ار  وا  دـنوادخ 
زا جیارخ  رد  يدـنوار  ار  ربخ  نیا  .ادـخ  يارب  تعیب  دـیوگ : یم  دـهن و  یم  ترـضح  نآ  تسد  رب  تسد  دـنک ، یم  تعیب  ترـضح 

هدـمآ هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راحب  رد  هک  لّصفم  ثیدـح  رد  .تسا و  هدروآ  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح 
.دوش یم  ارجا  تروتسد  هتفریذپ و  تنامرف  نم ! رورس  يا  دنک : یم  ضرع  ترضح  نآ  هب  لیئربج  تسا :

قاحسا نب  دمحا  ربخ  رد  هک  نانچ  درک ، هیرگ  زور  هس  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  تبیـصم  رد  مالـسلا ؛ هیلعاّیرکز 
هیحان ترایز  رد  هک  نانچ  دـیرگ ، یم  ترـضح  نآ  رب  شنامز  همه  رد  رمع و  مامت  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  .تشذـگ  مود  شخب  رد 

: هدمآ
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یم نوخ  وت  رب  کشا  ياـج  هب  منک و  یم  هبدـن  وت  رب  زور  بش و  (1) ؛ ًامَد » ِعُومُّدلا  َلََدب  َْکیَلَع  َّنَیِْکبََألَو  ًءآسَمَو  ًاحابَـص  َکََّنبُْدنََأل  »
.میرگ

مالسلا هیلع  ییحی  هب  تهابش 

هداد تدالو  زا  شیپ  شا  هدژم  تراشب و  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دـش  هداد  هدژم  تراشب و  وا  هب  تدالو  زا  شیپ  مالـسلا ؛ هیلع  ییحی 
.دش

رب میرم  يزور  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  ثیدح  رد  هک  نانچ  تفگ ، نخس  ردام  مکش  رد  مالـسلا ، هیلع  ییحی 
هک یلاح  رد  ملاع  نانز  نیرتهب  درک : ادن  ردام ] مکش  رد   ] ییحی تساخن ، رب  شیارب  وا  یلو  دش ، دراو  اّیرکز -  رسمه  ییحی -  ردام 

(2) .تساخرب ياـج  زا  هدـش ، هّبنتم  شرداـم  سپ  يزیخ ؟ یمن  رب  شیارب  دوش  یم  دراو  وت  رب  دراد  دوخ  اـب  ار  ناـهج  نادرم  نیرتهب 
(3) .درک تئارق  ار  ردق  هروس  تفگ و  نخس  ردام  مکش  رد  هدمآ -  همیکح  تیاور  رد  هک  نانچ  زین - ، مالسلا  هیلع  مئاق 

.دشاب یم  شنامز  مدرم  نیرتدهاز  نیرتدباع و  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دوب  شنامز  مدرم  نیرتدباع  نیرتدهاز و  مالسلا ؛ هیلع  ییحی 

مالسلا هیلع  یسیع  هب  تهابش 

.دشاب یم  شنامز  نانز  نیرتهب  دنزرف  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دشاب  یم  شنامز  نانز  نیرتهب  دنزرف  مالسلا ؛ هیلع  یسیع 

زا یبلعث  زا  راحب  مجنپ  دّلجم  هیشاح  رد  یسلجم  لضاف  هک  نانچ  تفگ ، یم  حیبست  هدرک ، ملکت  ردام  مکش  رد  مالسلا ؛ هیلع  یسیع 
.تسا هتفگ  نخس  ردام  مکش  رد  تشذگ -  هک  نانچ  زین - ، مالسلا  هیلع  مئاق  .تسا  هدرک  تیاور  هّماع  قیرط 
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دنچ هک  تفگ ، نخـس  هراوهگ  رد  یکدوک  رد  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  .تفگ  نخـس  هراوهگ  رد  یکدوـک  رد  مالـسلا ؛ هیلع  یـسیع 
: هک هدمآ  مالـسلا  هیلعداوج  یلع  نب  دمحم  ماما  رتخد  همیکح  زا  قودـص  نیدـلا  لامک  رد  هلمج  زا  دـنک  یم  تلالد  نآ  رب  تیاور 

لوسر ًادّمحم  ّنأو  هل  کیرش  هدحو ال  هَّللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  : » تفگ درک و  ملکت  شتدالو  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح 
بل هاگ  نآ  دیسر ، شردپ  هب  ات  داتسرف  دورد  کی  هب  کی  مالسلا  مهیلع  ناماما  نینمؤملا و  ریما  رب  سپس  هلآو » هیلع  هَّللا  یّلـص  هَّللا 

توالت ار  هیآ  نیا  سپـس  داتـسرف  دورد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  دمحم و  رب  تفگ و  نخـس  دـیحوت  هب  متفه  زور  هک  نیا  ات  تسب  ورف 
دندش هدناشک  فعـض  هب  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میهاوخ  یم  ام  و  (1) ؛ ِضْرَألا » …  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  : » درک

(2) مینک …  ناسحا 

وناز هک  یلاح  رد  داتفا و  هدجـس  هب  دش  دلوتم  هک  یماگنه  ترـضح  نآ  هک : هدـمآ  نینچ  يرگید  تیاور  رد  باتک  نامه  رد  زین  و 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  يِّدَـج  َّنَأَو  ُهَّللا  َّالِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » تفگ یم  دوب  هدرک  دـنلب  ار  شا  هبابـس  تشگنا  ود  هدز و 

شخب و ققحت  ار  ما  هدعو  ایادخ ! تفگ : هاگ  نآ  دیسر ، شدوخ  هب  ات  درمش  کیاکی  ار  ناماما  سپس  َنِینِمْؤُملا » ُریِمَأ  ِیبَأ  َّنَأَو  ِِهلآَو 
(3) .يامرف طسق  لدع و  زا  رپ  نم  هلیسو  هب  ار  نیمز  نک و  راوتسا  ار  میاه  ماگ  ناسرب و  ماجنا  هب  ار  مرما 

دش دلوتم  یلاح  رد  ردام  مکـش  زا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هک : هدش  لقن  هیرام  میـسن و  زینک ، ود  زا  كردم  نامه  رد  نینچمه 
تشگنا ود  هدز و  وناز  ود  هک 
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«، ِِهلآَو ٍدَّمَُحم  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َنیَِملاعلا  ِّبَر    ِ ِهَّلل ُدْـمَحلَا  : » تفگ دز و  هسطع  سپـس  دوب ، هدرک  دـنلب  نامـسآ  تمـس  هب  ار  شا  هبابس 
یم لـیاز  دـیدرت  کـش و  دوش  هداد  هزاـجا  اـم  هب  نتفگ  نخـس  رد  رگا  تسا ، یندـش  لـطاب  یهلا  تّجح  هک  دـنا  هتـشادنپ  ناـملاظ 

(1) .ددرگ

، مدـش لخاد  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  دـلوت  زا  سپ  بش  کی  تفگ : هک  تسا  يورم  مداخ ، میـسن  زا  عبنم  نامه  رد  زین  و 
ترضح نآ  مدش ، لاحشوخ  رما  نیا  هب  دیوگ : یم  میسن  .درآ  تمحر  وت  رب  دنوادخ  ُهَّللا ؛» َکَمِحَر  : » دومرف نم  هب  مدز  هسطع  سپ 

(2) .تسا گرم  زا  ینمیا  زور  هس  ات  دومرف : .ارچ  مدرک : ضرع  مهدن ؟ هدژم  ار  وت  هسطع ، هرابرد  ایآ  دومرف :

دنوادـخ زین ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  .دومرف  تیاـنع  وا  هب  یکدوـک  رد  ار  تّوـبن  ياـه  یگژیو  تمکح و  دـنوادخ  مالـسلا ؛ هیلع  یـسیع 
 -. دش نایب  ًالبق  هک  نانچ  .درک -  تیانع  ترضح  هب  یکدوک  رد  ار  تماما  ياه  یگژیو  تمکح و 

هک نانچ  درب -  الاب  دوخ  يوس  هب  دـنوادخ  زین ، ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  .درب  الاب  دوخ  يوس  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ار ؛ مالـسلا  هیلع  یـسیع 
 -. دش هراشا  ررکم 

.دندرک فالتخا  شا  هرابرد  مدرم  زین ، مالسلا  هیلع  مئاق  .دندرک  فالتخا  شا  هرابرد  مدرم  مالسلا ؛ هیلع  یسیع 

ترضح هب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  تهابـش  نایب  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک : دمآ  دهاوخ  متـشه  شخب  رد  هَّللا  ءاش  نا  و 
دندرک قافتا  يراصن  دوهی و  دومرف : مالسلا  هیلع  یسیع 
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(1)؛ ْمَُهل » َهِّبُش  ْنِکلَو  ُهُوبَلَص  امَو  ُهُولَتَق  امَو  : » دومرف درک و  بیذکت  ار  اه  نآ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  یلو  دش ، هتشک  یسیع  هک  نیا  رب 
.دش هبتشم  نانآ  رب  رما  یلو  دنتخیواین  راد  هب  دنتشکن و  ار  وا 

یـضعب نآ ، ندـش  ینالوط  رطاخ  هب  درک  دـهاوخ  راـکنا  ار  نآ  تّما  نیا  تبقاـع ، هک  تسا  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  تبیغ 
دنزرو یم  رفک  یناسک  هدُرم و  هدش و  دلوتم  تفگ : دنهاوخ  رگید  یـضعب  .هدشن و  دلوتم  ًالـصا  تفگ : دنهاوخ  دـنوشن و  تیادـه 
تیارس رتشیب  رفن و  هدزیـس  هب  ار  تماما  هک : نیا  هب  دش  دنهاوخ  شکرـس  یخرب  .هدوب و  میقع  ام  زا  رفن  نیمهدزای  دنیوگ : یم  نوچ 

وا هدش و  دراو  يرگید  دبلاک  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  حور  دنیوگب : هک  نیا  هب  دننک  تیصعم  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  ینارگید  .دنهد و 
.دیوگ یم  ترضح  نآ  نابز  زا  نخس 

ِییْحُأَو : » هدروآ نینچ  نآرق  رد  وا  نابز  زا  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  .درک  یم  هدـنز  هدرم  لاـعتم  دـنوادخ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
نآ و  (3) ؛ ِینْذِِإب » یتْوَملا  ُجِرُْخت  ْذِإَو  : » هدومرف وا  هب  باطخ  .منک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  دـنوادخ  نذا  هب  و  (2) ؛ ِهَّللا » ِنْذِِإب  یتْوَملا 

.يروآرب كاخ  زا  نم  نذا  هب  ار  ناگدرم  وت  هک  هاگ 

، دـنا هدرک  رکذ  ار  نآ  ام  حـلاص  ناگتـشذگ  زا  یعمج  تسا و  لمتـشم  یبلاـج  ظـعاوم  رب  هک  یفیطل  تیاور  مراد  شوخ  اـجنیا  رد 
هک هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  نیعبرالا  باتک  رد  ار  ثیدح  نیا  هک  تسا  یناسک  زا  ییاهب  خیش  .مروایب 
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: دومرف دندوب ، هدرم  اجکی  همه  نآ ، ناگدنرپ  نایاپراهچ و  یلاها و  هک  تشذگ  ییاتسور  رب  مالسلا  امهیلع  میرم  نب  یـسیع  دومرف :
: دنتفگ نییراوح  .دندرک  یم  نفد  ار  رگیدـکی  دـندوب  هدرم  هدـنکارپ  روط  هب  رگا  .دـنا  هدرم  یهلا  رفیک  هب  اه  نیا  هک  تسین  نیا  زج 

يرود اه  نآ  زا  هدوب  هچ  ناشیاهراک  هک  دنهد  ربخ  ام  هب  ات  دنک  هدنز  ام  يارب  ار  ناشیا  دنوادخ  نک  اعد  دنوادخ ! هملک  حور و  يا 
بـش .نک  ادـص  ار  اه  نآ  هک : دینـش  ادـن  نامـسآ  بناج  زا  هاگ  نآ  .درک  اعد  راگدرورپ  هاگرد  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  سپ  .مینک 
«. هتملک هَّللا و  حور  ای  کیّبل  : » داد خساپ  اه  نآ  نایم  زا  یکی  هیرق ! نیا  لها  يا  تفگ : تفر و  الاب  يدنلب  نیمز  رب  یسیع  ماگنه 

یب زارد و  يوزرآ  كدنا و  یسرت  اب  ایند ، ّتبحم  توغاط و  [ يربنامرف و   ] شتسرپ تفگ : هدوب ؟ هچ  ناتیاهراک  امش ! رب  ياو  دومرف :
هاگره شردام ، هب  تبسن  كدوک  ّتبحم  دننام  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  ایند  هب  تبسن  امش  ّتبحم  دومرف : .یمرگرـس  يزاب و  رد  يربخ 
.میدـش یم  نیگهودـنا  میدرک و  یم  هیرگ  دـنادرگ  یم  يور  اـم  زا  یتقو  میدـش و  یم  رورـسم  لاحـشوخ و  دروآ  یم  يور  اـم  هب 
ماجنارس دومرف : .تیصعم  لها  زا  تعاطا  تفگ : دوب ؟ هنوگچ  توغاط  هب  تبسن  امـش  تدابع  دومرف : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

: دومرف .نیّجـس  تفگ : تسیچ ؟ هیواه  دومرف : .میدرک  حبـص  هیواه »  » رد میدـیمرآ و  تیفاع  اـب  یبش  تفگ : دـش ؟ هنوگچ  ناـتراک 
.دزادگ یم  ار  ام  تمایق  زور  ات  هک  خرس  شتآ  زا  ییاه  هوک  درک : ضرع  تسا ؟ مادک  نیّجس 

ایند هب  ار  ام  میتفگ  درک : ضرع  دش ؟ هتفگ  هچ  امش  هب  دیتفگ و  هچ  دومرف :
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اب وت  زا  ریغ  یسک  هک  تسا  هنوگچ  زرمایب ! ادخ  دومرف : .دییوگ  یم  غورد  دش : هتفگ  ام  هب  .درک  میهاوخ  دهز  نآ  رد  هک  نادرگزاب 
رد نم  تسا ، هتسب  ناشناهد  دادش  ظالغ  ناگتشرف  تسد  هب  نیشتآ  ياه  ماجل  اب  اه  نآ  هَّللا  حور  يا  تشاد : هضرع  دزن ؟ فرح  نم 

يوم رات  کی  هب  منهج  رانک  رب  نم  دـش ، لماش  زین  ارم  تشگ  لزان  باذـع  هک  یماگنه  مدوبن ، ناشدوخ  زا  یلو  مدوب  اـه  نآ  ناـیم 
يا دومرف : نییراوح  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  وگتفگ  نیا  زا  سپ  تفای ؟ مهاوخ  تاجن  ای  داتفا  مهاوخ  نآ  رد  مناد  یمن  متسه ، نازیوآ 

.تسا بوخ  رایسب  ترخآ  ایند و  تیفاع  اب  اهناد  هلابز  رد  ندیباوخ  ربز و  کمن  اب  کشخ  نان  ندروخ  ادخ ! يایلوا 

رد اه  نآ  زا  یـضعب  هک  تسا  يرایـسب  تایاور  نآ  رب  لیلد  و  یلاعت ، يادخ  نذا  هب  دنک  یم  هدنز  ار  ناگدرم  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق 
تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  اه  باتک  زا  یـضعب  رد  .تشذـگ و  باتک  رگید  ياهاج  لیقزح و  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  باب 

دیآ و یم  بانج  نآ  تمدخ  هب  تسد  رد  يا  هدیسوپ  ناوختسا  ناجیابرذآ ، زا  يدرم  دنک  روهظ  مالـسلا  هیلع  مئاق  هاگره  هک : هدش 
یم هدمآ ، قطن  هب  ناوختسا  ترضح  روتسد  هب  سپ  .دیآرد  قطن  هب  ناوختسا  نیا  هدب  روتسد  یتسه ، ادخ  تّجح  وت  رگا  دیوگ : یم 
درم نآ  سپ  .دیامرف  صالخ  باذع  زا  ارم  لاعتم  دنوادخ  وت ، ياعد  اب  مراودیما  و  متسه ، باذع  رد  هک  تسا  لاس  رازه  نم  دیوگ :
نیا دنز : یم  دایرف  راد  يالاب  زور  تفه  ات  دوش و  یم  هتخیوآ  راد  هب  ترضح  نآ  نامرف  هب  هاگ  نآ  .تسا  رحـس  نیا  تفگ : دهاوخ 

.دریم یم  سپس  دهد ، تبسن  رحس  هب  ار  ماما  هزجعم  هک  تسا  یسک  يازج 

ص:307

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 329 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـتیاه هناـخ  رد  هچنآ  مهد  یم  ربـخ  امـش  هب  نم  (1) ؛ ْمُِکتُوُیب » ِیف  َنوُرِخَّدـَت  امَو  َنُولُکَْأت  اـِمب  ْمُُکئِّبَنُأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یـسیع 
تسا يرایسب  تایاور  رابخا و  مامت  نآ ، رب  لیلد  و  تسا ، علطم  ام  ياهراک  لاوحا و  مامت  رب  زین ، مالـسلا  هیلع  مئاق  .دینک  یم  هریخذ 

: میوج یم  كربت  تیاور  دنچ  رکذ  اب  اجنیا  رد  نم  یلو  هدش ، دراو  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  ملع  هرابرد  هک 

یم مدرم  متفر ، دجـسم  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  اب  تفگ : هک  هدـش  لـقن  ریـصبوبا  زا  جـیارخ  رد  هک  تسا  یتیاور   - 1
: مدرک یم  لاؤس  مدروخ  یمرب  سک  ره  هب  مه  نم  دننیب ؟ یم  ارم  ایآ  سرپب  مدرم  زا  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  .دنتفر  یم  دندمآ و 

دراو انیبان )  ) فوفکم نوراه  وبا  هکنیا  ات  .دوب  هداتـسیا  ترـضح  نآ  هک  یلاـح  رد  هن ، تفگ : يدـیدن ؟ ار  مالـسلا  هیلعرفعجوبا  اـیآ 
: متفگ هداتسیا ؟ هک  تسین  نیا  رگم  تفگ : يدیدن ؟ ار  مالسلا  هیلعرفعجوبا  ایآ  متفگ : وا  هب  .سرپب  مه  نیا  زا  دومرف : ترـضح  دش ،

(2) .تسا هدنشخرد  رون  وا  هک  نآ  لاح  منادن و  هنوگچ  تفگ : یتسناد ؟ اجک  زا 

یم هچ  دشار  وبا  دیامرف : یم  اقیرفآ  لها  زا  يدرم  هب  مالسلا ) هیلعرقاب  ماما   ) ترضح نآ  هک  مدینـش  دیوگ : یم  ریـصبوبا  نیمه   - 2
: درک ضرع  دنک ! شتمحر  ادخ  دومرف : .دناسر  یم  ار  امش  مالس  متفای ، حالـص  لاح  رد  هدنز و  ار  وا  تشاد : هضرع  درم  نآ  دنک ؟
! یتـّلع هن  تشاد و  يراـمیب  هن  هَّللاو ! تفگ : .وت  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  زور  ود  دومرف : عقوم ؟ هچ  درک : ضرع  .يرآ  دومرف : دُرم ؟ وا 

نآ مدرک : ضرع  نم 
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شوگ انیب و  نامشچ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هدیقع  نینچ  رگا  دومرف : سپـس  .ام  ناّبحم  ناتـسود و  زا  دوب  يدرم  دومرف : دوب ؟ هک  صخش 
ار ام  یگمه  تسین ، هدیشوپ  ام  رب  امش  ياهراک  زا  يزیچ  مسق  ادخ  هب  دیا ، هدرک  ادیپ  هدیقع  دب  تسین  اهامش  اب  ام  زا  ییاونـش  ياه 
ار منایعیش  نادنزرف و  نم  هک  دیوش  هتخانش  نآ  هب  دیشاب ، ریخ  لها  زا  و  دیهد ، تداع  کین  ياهراک  هب  ار  ناتدوخ  دینادب و  رـضاح 

(1) .مهد یم  روتسد  رما  نیا  هب 

فیرعت دومرف : تسیچ ؟ ماما  فیرعت  دندیسرپ : دندش و  لخاد  وا  رب  يا  هدع  هدمآ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جیارخ  رد  زین  و   - 3
رب و  دـیروآ ، ناـمیا  دـهد  یم  امـش  هب  فراـعم ] زا   ] هچنآ هب  و  دـینک ، مارتحا  میظعت و  ار  وا  دـیدش  لـخاد  وا  رب  رگا  .تسا  میظع  وا 

رادید زا  ار  دوخ  مشچ  دناوت  یمن  یسک  دیوش  یم  دراو  وا  رب  هاگره  هک  نیا  تسه  یتفص  وا  رد  و  دنک ، تیاده  ار  امش  هک  تسوا 
.تسوا دننام  مه  ماما  دوب ، نانچ  زین  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  ربمغیپ  هک  اریز  تسه ، ماما  رد  هک  یتلالج  تبیه و  رطاخ  هب  دنک  رپ  وا 

همه يرآ  دومرف : میتسه ؟ وت  هعیـش  ام  ایآ  سپ  دـنتفگ : .دـنیب  یم  ار  ناش  همه  يرآ ، دومرف : دسانـش ؟ یم  ار  شنایعیـش  ایآ  دـنتفگ :
دوخ و مان  سپ  دییامرفب ، دندرک : ضرع  .میوگ  یم  ار  ناتیاه  هلیبق  مان  اهامش و  مان  دومرف : .يامرفب  ام  هب  ار  نآ  یناشن  دنتفگ : .امش 

هیآ هراـبرد  دیـسرپب  دـیتساوخیم  هچنآ  زا  ار  امـش  مهد  یم  ربـخ  و  دومرف : .یتـفگ  تسار  دنتـشاد : هضرع  .درک  ناـیب  ار  ناـش  لـیابق 
: هفیرش
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نامـسآ رد  هخاـش  تسا و  رادـیاپ  شا  هشیر  هک  يا  هزیکاـپ  تخرد  نوچمه  (1) ؛ ِءآمَّسلا » ِیف  اهُعْرَفَو  ٌِتباث  اُهلْـصَأ  ٍهَبِّیَط  ٍهَرَجَـشَک  »
عناق رادقم  نیا  هب  دومرف : سپس  .میهد  یم  نامنایعیـش  هب  ملع  زا  میهاوخب  هک  ردق  نآ  ام  دومرف : .یتفگ  تسار  دندرک : ضرع  .دراد 

(2) .میوش یم  عناق  نیا  زا  رت  مک  هب  دنتفگ : دیوش ؟ یم 

زامن زا  سپ  هبعک  نادوان  ریز  دوخ ، جـح  نیمراهچ  هاجنپ و  رد  تفگ : هک  هدـمآ  یبیـصن  ءاـنجو  نب  نسح  زا  نیدـلا  لاـمک  رد   - 2
.زیخرب ءاـنجو  نب  نسح  يا  تفگ : دـنابنج و  ارم  یـسک  هاـگان  هک  مدرک  یم  يراز  هلاـن و  اـعد ، رد  مدوب و  هدجـس  لاـح  رد  ءاـشع 

نم و  داتفا ، هار  هب  نم  ولج  تشاد ، لاس  لهچ  زا  شیب  منک  نامگ  .مادـنا  رغال  گـنردرز و  تسا  یکزینک  مدـید  متـساخرب  دـیوگ :
زاب طایح  طسو  نآ  ِرد  هک  دوب  یقاتا  هناخ  نآ  رد  دیسر ، مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترـضح  هناخ  هب  ات  مداتفا  هار  وا  یپ  رد  لاؤس  نودب 

! نسح يا  هک : مدینـش  ار  یـصخش  يادص  هاگ  نآ  تفر ، الاب  كزینک  تفر ، یم  الاب  هک  تشاد  جاس  بوچ  زا  ییاه  هّلپ  دـش و  یم 
نم زا  هک  ینک  یم  نامگ  نسح ! يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  هک  مداتـسیا  قاتا  رد  رب  متفر و  الاب  سپ  .الاب  اـیب 

مدرک ساسحا  سپ  مداتفا ، ور  هب  شوهیب  سپ  دومرف ، نایب  ارم  لاوحا  سپـس  .مدوب  وت  اب  يدمآ  جح  هب  راب  ره  مسق ! ادخ  هب  یناهنپ ؟
بآ و رکف  رد  نک و  تماقا  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  هناخ  رد  هنیدم  رد  دومرف : نم  هب  متـساخرب ، ياج  زا  دروخ  نم  هب  یتسد 

، دوب هدش  هتشون  ترضح  نآ  رب  یتاولص  رکذ  جرف و  ياعد  نآ  رد  هک  داد  نم  هب  يرتفد  سپس  شابم ، سابل  اذغ و 
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ناشن مناتـسود  زا  دنتـسه  راوازـس  هک  یناسک  هب  زج  ار  رتفد  نیا  و  تسرفب ، تاولـص  نم  رب  روط  نیا  ناوخب و  ار  اـعد  نیا  دومرف : و 
.تشاد دهاوخ  قفوم  ار  وت  هلالج  ّلج  دنوادخ  هک  هدم ،

(. دید یهاوخ   ) دهاوخب ادخ  تقو  ره  نسح ! يا  دومرف : منیب ؟ یمن  ار  امش  رگید  نیا  زا  سپ  نم ! ياقآ  يا  مدرک : ضرع 

دجسم هب  هتسویپ  مدیزگ ، تماقا  مالـسلا  امهیلعدمحم  نب  رفعج  هناخ  رد  متفر و  هنیدم  هب  متفای  تغارف  هک  جح  زا  دیوگ : یم  نسح 
مقاتا دراو  هک  راطفا  عقوم  .راطفا  ماگنه  و  تحارتسا ، باوخ و  وضو ، دـیدجت  متـشگ : یمن  زاب  هناـخ  هب  رما  هس  يارب  زج  متفر و  یم 

دوب هتـساوخ  ملد  زور  رد  هک  ییاذـغ  تسا و  نآ  يور  رب  نان  صرق  کی  بآ و  زا  رپ  گناد  راهچ  هساک  کی  مدـید  یم  مدـش  یم 
زور .ناتسبات  رد  یناتسبات  سابل  دیسر و  یم  ناتسمز  لصف  رد  یناتسمز  سابل  دوب ، یفاک  ّدح  هب  مدروخ  یم  ار  نآ  دشاب ، یم  هدامآ 

هک نیا  اـب  مدروآ -  یم  ییاذـغ  و  متـشاذگ ، یم  یلاـخ  ار  نآ  مدیـشاپیم و  هناـخ  رد  مدروآ و  یم  نوریب  زا  یبآ  هزوک  دـش  یم  هک 
.دوشن علطم  ملاح  زا  تسا  نم  اب  هک  یسک  ات  مداد  یم  هقدص  ار  نآ  هاگنابش  و  متشادن -  نآ  هب  يزاین 

هلآو هیلع  هللا  یلص  نییبنلا  متاخ  هب  تهابش 

مـسا وا  مسا  تسا ، نم  نادنزرف  زا  يدـهم  دومرف : هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  شیامرف  باب  نیا  رد  عماج  نخس 
 … تسا نم  هب  مدرم  نیرت  هیبش  قلُخ  قلَخ و  رظن  زا  نم ، هینک  شا  هینک  و  نم ،

دایز تربص  هَّللا  ءاش  نا  ات  ییامن  ّربدت  نآ  رد  تسا  هتسیاش  هک  دوش  یم  هدوشگ  يرایـسب  ياهرد  كرابم  نخـس  نیا  زا  میوگ : یم 
.ددرگ خارف  تا  هنیس  و 
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هللا تاولص  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  تهابش  مود : لصف 

هللا تاولص  مهیلع  نیموصعم  همئا  هب  تهابش  مود : لصف 

اب اه  نآ  قیبطت  ترـضح و  نآ  كاپ  ناردـپ  تازجعم  لاوحا و  تافـص و  اـه و  یگژیو  نیا  زا  کـی  ره  ندرک  ناـیب  هک  نیا  هب  رظن 
هب دراد ، یم  زاب  نام  یلصا  روظنم  زا  ار  ام  و  دهاوخ ، یم  یعیسو  نادیم  ینالوط و  یحرـش  بانج ، نآ  تازجعم  تالاح و  تافص و 

: مینک یم  افتکا  فاصوا  نیرتروهشم  نیرتراکشآ و  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  زا  کی  ره  رکذ  رد  راچان 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما  هب  تهابش 

و ج »  » فورح رد  هک  تسا ، رادومن  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  رد  اه  نآ  مامت  و  دشاب ، یم  تعاجـش  دهز و  ملع و  شتافـص  رهظا 
.تشذگ ع »  » و ز »  » و «ح »

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  تهابش 

یعقاوم رد  ندرکن  يرـسکبس  نتـشاد و  شمارآ  نوکـس و  تفـص : نیا  راثآ  هلمج  زا  و  تسا ، يرابدرب  ملح و  شتافـص  نیرتزراـب 
: دنا هتفگ  شوخ  هچ  و  دنیبب ، اهاوران  نارگید  زا  صخش  هک  تسا 

ْمُهَّدُو ِْقبَتْساَو  ِْنیَنْدَألا  یَلَع  ْمَّلََحت 

امَّلََحت یّتَح  َْملِحلا  َعیِطَتْسَت  ْنَلَف 

هب ار  تدوخ  هک  نیا  اـت  دوب  یناوتن  راـبدرب  هک  رادـب ؛ یقاـب  ار  ناـش  تبحم  نزب و  يراـبدرب  هب  ار  تدوـخ  تسپ ، دارفا  ياـهرازآ  رب 
.ینزب يرابدرب 

يرابدرب ملح و  ینک ، لمأت  شتّیعر  تسد  زا  هیلع -  هَّللا  تاولـص  تّجح -  ترـضح  الوم  دـیدش  ياهالتبا  اه و  یتحاراـن  رد  رگا  و 
.تسا هدیدرگن  رهاظ  تفص  نیا  تیفیک ، نیا  هب  يدحا  زا  هک  يروط  هب  دوش ، یم  نشور  تیارب  راوگرزب  نآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هب  تهابش 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  ترضح  نآ  هب  تهابش 
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مالسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  هب  تهابش 

وذ  » هب شندش  هدیمان  هجو  دش ، هدیمان  تانفثلا » وذ   » و نیدباعلا » دّیس   » و نیدباعلا » نیز   » هب هک  دشاب  یم  تدابع  شتافص  نیرتزراب 
هدرک ادیپ  یگدمآرب  موادم  تدابع  رثا  زا  شیاه  تسد  فک  اهوناز و  یناشیپ و  و  هدـییاس ، ترـضح  نآ  ینیب  هک  دوب  نیا  تانفثلا »
هدمآ مالسلا  امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تنب  همطاف  زا  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  يربخ  رد  هک  نانچ  دوب ،) هتسب  هنیپ   ) دوب

لـصفم اـی  منک  رـصتخم  تفگ : باوـج  رد  دیـسرپ ، ترـضح  نآ  تـالاح  هب  عـجار  مالـسلا  هیلعداجـس  ماـما  نازینک  زا  یکی  زا  هک 
(1) .مدرتسگن باوختخر  بش  رد  هدربن و  اذغ  شیارب  زور  رد  هاگ  چیه  تفگ : نک ، رصتخم  تفگ : میوگب ؟

هَّللا لّجع  تّجح -  ترضح  ام  يالوم  تسا و  هدش  دراو  تدابع  رد  ترضح  نآ  مامتها  تّدش  ترثک و  هرابرد  هک  يرایسب  رابخا  و 
نب یـسوم  نسحلاوـبا  ترـضح  زا  هـک  دراد ، یبوـخ  يوـگلا  مالـسلا  هـیلع  نیدـباعلا  دّیــس  شراوـگرزب  ّدـج  زا  فیرــشلا -  هـجرف 
زین بش  یباوخ  یب  يدرز  نوگمدـنگ ، هرهچ  نآ  اب  دومرف : هادـف -  یحور  مئاق -  ترـضح  فصو  رد  هدـمآ ، مالـسلا  اـمهیلعرفعج 
 … دنارذگ دهاوخ  يرادیب ) زا  هیانک   ) يرامش هراتس  عوکر و  دوجـس و  لاح  رد  ار  شبـش  هک  سک  نآ  يادف  مردپ  تسا ، هتخیمآ 

(2)

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دروآ  میهاوخ  متشه  شخب  رد  ار  ثیدح  نیا  مامت 

مالسلا هیلعرقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  هب  تهابش 

، شتافص نیرتزراب 

ص:313
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راگدرورپ هب  تفگ : داتفا  ترـضح  نآ  هب  شهاگن  هک  یماگنه  يراصنا  رباـج  اذـل  .دوب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تهاـبش 
نیسح نسح و  رقاب ، ماما  زا  شیپ  رباج  هک  نیا  اب   (1)  -. هدش لقن  وا  زا  تیاور  دنچ  رد  هک  نانچ  .تسا -  ربمغیپ  لئامـش  مسق  هبعک 

هیلع نامزلا  بحاص  ترـضح  اـم  يـالوم  دوب ، هتفگن  اـه  نآ  هراـبرد  ینخـس  نینچ  یلو  ، هدـید ار  مالـسلا  مهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  و 
هّماع هّصاخ و  قرط  زا  يرایسب  تایاور  لیلد  هب  .دشاب  یم  رت  لماک  رتشیب و  ربمغیپ  هب  شتهابش  هکلب  تسا  ربمغیپ  هب  هیبش  زین  مالسلا 
نیرت هیبش  دومرف : ترضح  نآ  هک  هدش  لقن  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ماما  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا 

.تشذگ ج »  » فرح رد  تایاور  نیا  زا  يرادقم  هک  .شلاعفا  لاوقا و  لئامش و  رد  تسا  نم  هب  مدرم 

مالسلا هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  هب  تهابش 

، دشن رّـسیم  رما  نیا  ترـضح  نآ  زا  شیپ  ناماما  يارب  هک  يروط  هب  دوب  مدرم  يارب  ماکحا  نایب  مولع و  فشک  شتافـص ، نیرتزراب 
(2) .دنا هدرک  تیاور  ترضح  نآ  زا  دامتعا  دروم  دارفا  زا  رفن  رازه  راهچ  هتفگ : ثیدح  لها  زا  یکی 

نآ هک  هداتفا  ریخأت  هب  مالـسلا  هیلع  مئاق  روهظ  يارب  هدـشن و  فشک  دوب  ترـضح  نآ  دزن  هک  یمولع  مامت  لاـح  نیا  اـب  میوگ : یم 
دندیدن مدرم  رد  ار  نآ  یگتـسیاش  ّتیلها و  ناربمغیپ  ناماما و  زا  ناگتـشذگ  هچنآ  تخاس و  دـهاوخ  نایب  ار  ماکحا  مامت  ترـضح 

ُْتبَصَأ َْول  ًاّمَج  ًاْملِع  ًاْملَِعل  انُهیه  َّنِإ  : » دومرف یم  درک و  یم  هراشا  دوخ  هنیس  هب  یهاگ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  .درک  دهاوخ  شاف 
ملع اجنیا  رد  ًهَلَمَح ؛» …  َُهل 
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.یلاعت هَّللا  ءاش  نإ  دمآ  دهاوخ  ینعم  نیا  دهاش  مولع  فشک  رد  و  مبایب …  ینالماح  نآ  يارب  رگا  تسه  يرایسب 

مالسلا هیلعرفعج  نب  یسوم  میهاربا  وبا  ترضح  هب  تهابش 

نیا و  دندوب -  راچد  نادب  شا  یمارگ  ناردپ  هچنآ  زا  شیب  دوب -  نانمـشد  زا  سرت  تّدـش  هّیقت و  راچد  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
روط نیمه  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  ام  يالوم  .تسا  حضاو  دنک  ّتقد  ترـضح  نآ  یگدنز  لاوحا  رد  هک  یـسک  يارب  بلطم 

 -. دش هراشا  نآ  هب  خ »  » فرح رد  هک  نانچ  تسا - ،

مالسلا هیلعاضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترضح  هب  تهابش 

سرت هّیقت و  و  دوب ، هدشن  عقاو  شنیرهاط  ناردپ  يارب  هک  يروط  هب  داد  رارق  ترـضح  نآ  يارب  ار  يرهاظ  ماقم  تسایر و  دـنوادخ 
ار وا  تخاس و  دهاوخ  لدب  ّتینما  هب  ار  شسرت  لاعتم  دنوادخ  زین  مالسلا  هیلع  مئاق  دش ، هتشادرب  يدودح  ات  ترـضح  نآ  نامز  رد 

هبلغ دننام  ناهج  مامت  رب  ترضح  نآ  هبلغ  و  تسا ، هدشن  رّـسیم  ناینیـشیپ  زا  يدحا  يارب  هک  داد  دهاوخ  یطّلـست  رادتقا و  نیمز  رد 
(1) .رات بش  ناطلس  رب  تسا  زور  ناطلس 

ص:315

یکیرات دوش ، یم  راکشآ  زور  ناطلس  یتقو  هک  تسا  نآ  هدش  ریبعت  زور »  » هب ترضح  نآ  زا  هکنیا  هتکن  دیاش  میوگ : یم  . 611 - 1
رب هتخاس و  روهقم  ار  لطاب  تلود  دوش ، رهاظ  نوچ  هک  تسا  روط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  .دـیامن  یم  بولغم  روهقم و  ار  بش 

یتـقو مالـسلا  هیلع  مئاـق  نینچمه  دوش ، یم  نشور  دیـشروخ  رون  هب  یناـهج  دـسر  یم  ارف  زور  هک  یماـگنه  زین  .ددرگ و  زوریپ  نآ 
رد هک  نانچ  دـنوش -  زاین  یب  هام  دیـشروخ و  رون  زا  مدرم  هک  يروط  هب  ددرگ  نشور  ترـضح  نآ  رون  هب  ناهج  ماـمت  دـنک  روهظ 
نآ رون  زا  تاقولخم  مامت  دیامن ، یم  روهظ  هک  یماگنه  مه  مالـسلا  هیلع  مئاق  .دـننک  یم  هدافتـسا  دیـشروخ  زین  و  هدـمآ -  ثیدـح 

{ فلؤم  } .دننک یم  هدافتسا  شسدقا  دوجو  زا  دوخ  دادعتسا  تیفرظ و  ردق  هب  کی  ره  دنرب و  یم  هرهب  ترضح 
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هاگ نآ  زور  هب  دنگوس  یّلََجت (1) ؛ اذِإ  ِراهَّنلاَو  : » هیآ هرابرد  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  میهاربا  نب  یلع 
(2) دوش …  یم  زوریپ  لطاب  تلود  رب  دزیخاپب ، هاگره  هک  تسا  تیبلا  لها  ام  مئاق  نامه  زور » : » دومرف هک  هدروآ  .دیامن  یّلجت  هک 

مالسلا هیلع  یقت  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترضح  هب  تهابش 

زین مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  دوب ، هتشذگن  راهب  تشه  زا  شرمع  هدیسرن و  نادرم  ّنس  هب  هک  دیـسر  ترـضح  نآ  هب  تماما  یتقو 
 -. تشذگ هک  نانچ  تفرگ -  تسد  هب  ار  تماما  ياول  ّتیلوفط  نینس  رد  هک  دوب ، روط  نیمه 

مالسلا هیلع  يداه  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  ترضح  هب  تهابش 

یم ماجنا  بانج  نآ  يارب  ییاه  میظعت  اه و  مارتحا  ترضح  نآ  نانمـشد  هک  يروط  هب  هتـشادن  يدحا  ار  نآ  ریظن  هک  هتـشاد  یتبیه 
هقالع تبحم و  يور  زا  هن  دوب  ترـضح  نآ  تبیه  رثا  رب  رما  نیا  هک  دنداد ، یمن  ماجنا  ار  اه  مارتحا  نآ  سک  چـیه  يارب  هک  دـنداد 
ثحب رد  و  دراد ، یـصاخ  بعر  تبیه و  نانمـشد -  لد  رد  هژیو  هب  هک -  تسا  روـط  نیمه  زین  مالـسلا  هیلع  مئاـق  راوـگرزب ، نآ  هب 

.تشذگ یبسانم  بلاطم  نینرقلاوذ  هب  ترضح  نآ  تهابش 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دمحموبا  ترضح  هب  تهابش 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ 

ص:316

هیآ 4. لیل ، هروس  . 612 - 1
.2/425 یمقلا : ریسفت  . 613 - 2
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.میرب نایاپ  هب  هدمآ  راحب  مهدزاود  دّلجم  رد  هک  یفیرش  تیاور  نایب  اب  ار  ثحب  نیا  تسا  اجب  هک  تسا  هتشاد  ار  تفص  نیمه  زین ،

مهیلع تیب  لـها  ریـسم  زا  نیفرحنم  زا  یهورگ  یلع و  نب  حـلاص  نایـسابع و  هک : هدروآ  دوـخ  دنـس  هب  هللا  هـمحر  یـسلجم  موـحرم 
رب دنتفگ : وا  هب  دندش و  دراو  وا  رب  دوب  ینادنز  وا  دزن  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هک  یماگنه  فیـصو ، نب  حلاص  رب  مالـسلا 

نیرتدـب زا  هک  یلاح  رد  منک  راکچ  وا  اب  تفگ : باوج  رد  .نکم  مهارف  یـشیاسآ  هاـفر و  وا  عضو  رد  ریگب و  تخـس  ترـضح  نآ 
ار هتـشامگ  رفن  ود  نآ  سپـس  .دـنا  هدیـسر  يدـنلب  هاگیاج  هب  تدابع  زامن و  رد  ناـنآ  یلو  ما  هتـشامگ  وا  رب  ما  هتـسناوت  هک  يدارفا 
ار شزور  هک  يدرم  هرابرد  مییوگب  هچ  دنتفگ : دینک ؟ یم  رکف  هچ  صخش  نیا  هرابرد  امش ! رب  ياو  تفگ : اه  نآ  هب  درک و  راضحا 

دنکفیب يرظن  ام  هب  هاگره  دوش ، یم  لوغشم  يراک  هب  تدابع  ریغ  هن  دیوگ و  یم  نخس  هن  درذگ ، یم  تدابع  هب  شبش  راد و  هزور 
ار راـتفگ  نیا  نایـسابع  هک  یماـگنه  .درک  میناوتن  يراددوخ  هک  دوش  عقاو  ناـملد  رد  وا  تبیه  يروط  هب  و  دـتفا ، اـم  مادـنا  رب  هزرل 

(1) .دنتفر یگدنکفارس  يراوخ و  اب  دندینش 

زا هک  دوب  رایـسب  هتفهن  بلاطم  اـه  هشوگ  رد  هتبلا  .دـمآ  دـهاوخ  یبساـنم  بلاـطم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هب  تهابـش  ثحب  رد  و 
.میهاوخ یم  دنوادخ  زا  قیفوت  دوش ، ینالوط  باتک  ادابم  ات  دیدرگ  يراددوخ  اه  نآ  ندروآ 

ص:317

.50/308 راونالا : راحب  . 614 - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلا  دیس  ترضح  هب  تهابش  موس : لصف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ءادهشلا  دیس  ترضح  هب  تهابش  موس : لصف 

: هلمج زا  دراد ، دوجو  تهابش  نیا  يرایسب  روما  رد 

1

هدیـشوپ نارگـشهوژپ  رب  هک  نانچ  ینامـسآ ؛ ياه  باتک  ناربمغیپ و  ّتنـس  میرک و  نآرق  رد  اـه  نآ  ندرک  داـی  رد  ماـمتها  تّدـش 
(1) و مالسلا » هیلع  هّجحلا  یف  نآرقلا  نم  لزن  امیف  هّجحملا   » ياه باتک  هب  دیبای  عالطا  اه  نآ  زا  یتمـسق  رب  دیهاوخب  رگا  و  تسین ،

.دینک هعجارم  اه  نیا  ریغ  ریسافت و  راحب و  مهد  دّلجم 

2

زا شیپ  هیثرم  يراوگوس و  سلاـجم  ندومن  اـپرب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـضح  يارب  نتـسیرگ  هب  هتـشذگ  ناربمغیپ  ماـمتها 
هجرف هَّللا  لّـجع  نسحلا -  نب  هّـجح  یلوـم  جرف  يارب  ندرک  اـعد  رد  تـسا  هتـشذگ  ناـماما  ماـمتها  ریظن  هـک  باـنج ؛ نآ  تداـهش 

.تبیغ عوقو  زا  شیپ  راوگرزب  نآ  روهظ  بلط  و  فیرشلا - 

3

امهیلع یلع  نب  نیسح  نادیهش  رالاس  هک  نانچ  رکنم ؛ زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  ( 8 رصع ماما  نیسح و  ماما   ) ود ره  مامتها  تّدش 
نیمه زین  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  یلوم  تسا ، ترـضح  نآ  ياه  یگژیو  زا  نی  درکن و ا  ار  هّیقت  هظحـالم  رما  نیا  رد  مالـسلا 

.هَّللا ءاش  نا  دمآ  دهاوخ  یبسانم  بلاطم  نون  فرح  رد  هک  تسا  روط 

4

هب دش : ضرع  ترضح  نآ  هب  اروشاع  زور  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  فاصوا  رد  هک  ود ؛ نآ  رب  نامز  توغاط  تعیب  ندوبن 
مـسق ادخ  هب  ِدِیبَعلا ؛» َراِرف  ُِّرفَأ  الَو  ِلِیلَّذـلا  َءاطْعِإ  يِدَِـیب  ْمُکیِطْعُأ  ِهَّللاَو ال  ال  : » دومرف .روآ  دورف  رـس  تناگدازومع  تموکح  مکح و 

رارف ناگدرب  دننام  مهدن و  امش  هب  ّتلذ  يراوخ و  يور  زا  ار  متسد  زگره  هک 

ص:318

.تسا هدش  رشتنم  اهراب  مجرتم  نیمه  ملق  هب  نآرق  رد  يدهم  ترضح  يامیس  . 615 - 1
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رازآ و دـصق  رگا  مدرب  هانپ  امـش  راگدرورپ  دوخ و  راگدرورپ  هب  نم  ادـخ ! ناگدـنب  يا  دومرف : دـنلب  يادـص  اب  هاـگ  نآ  .منک  یمن 
نآ زین ، .دـشاب و  هتـشادن  ناـمیا  باـسح  زور  هب  هک  يربکتم  ره  زا  مرب  یم  هاـنپ  امـش  دوخ و  راـگدرورپ  هب  و  دـیراد ، ارم  راـسگنس 

.تسا ّتلذ  اب  یگدنز  زا  رتهب  تّزع  لاح  رد  گرم  دومرف : ترضح 

.تشذگ تشاد ، دوصقم  رب  تلالد  هک  یبلاطم  زین  مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح  تبیغ  للع  ثحب  رد 

5

نامـسآ هب  لاعتم  دنوادخ  نذا  هبار  مالـسلا ) امهیلع  مئاق  ماما  نیـسح و  ماما   ) راوگرزب ود  ره  ناگتـشرف  نامـسآ ؛ يوس  هب  ندرب  الاب 
.تشذگ سیردا  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  مئاق -  ترضح  تهابش  رد  هک  نانچ  دندرب ، الاب 

6

ار ترـضح  نآ  اب  ندـش  دیهـش  باوث  نتـشاد ، ترـضح  نآ  ندرک  يرای  هب  میمـصت  میدوب و  اروشاع  زور  شاـک  يا  هکنیا  يوزرآ 
زین شباکر  رد  شنانمشد  اب  داهج  ترـضح و  نآ  ندرک  يرای  دصق  روهظ و  نامز  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  اب  ندوب  يوزرآ  دراد ؛

.دمآ دهاوخ  متشه  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  ود  ره  هرابرد  هک  نانچ  دراد ، ار  تداهش  باوث 

7

هیلع تّجح  ترـضح  دومرف ؛ تکرح  هفوک  يوس  هب  سپـس  درک ، لوزن  هّکم  رد  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  ناسرت  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هب ار  يا  هّدع  ینایفس  سپ  هدمآ : مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  یحیحص  ربخ  رد  هک  دتفا  یم  قافتا  شیارب  نیمه  ریظن  زین  مالسلا 

يدهم ترضح  هک  دسر  یم  ربخ  ینایفـس  شترا  هب  دنک ، یم  چوک  هّکم  يوس  هب  اجنآ  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  و  دتـسرف ، یم  هنیدم 
بیقعت رد  يرکشل  تفر ، هّکم  هب  مالسلا  هیلع 

ص:319
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 - مالسلا امهیلع  نارمع  نب  یسوم  شور  نامه  هب  دوش -  هّکم  دراو  ناسرت  هک  نیا  ات  دنسر  یمن  وا  هب  یلو  دتسرف ، یم  ترضح  نآ 
ار هورگ  نیا  ءادیب ! يا  َمْوَْقلا ؛» يِدْیبَأ  ُءآْدَیب  ای  : » دنک یم  ادن  نامـسآ  بناج  زا  يدانم  سپ  دیآ ، یم  دورف  ءادـیب  رد  ینایفـس  رکـشل 

یمرب بقع  هب  ار  ناشیاه  تروص  دـنوادخ  هک  دـنام  یم  یقاب  اه  نآ  زا  رفن  هس  طقف  و  درب ، یم  ورف  ار  اه  نآ  نیمز  سپ  .نک  دوباـن 
(1) .دنتسه بلک  هلیبق  زا  اه  نآ  و  دنادرگ ،

8

هدمآ لیئربج  مدآ و  يوگتفگ  رد  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبیصم  اّما  .تسا  اه  تبیصم  نیرت  تخـس  راوگرزب  ود  نآ  تبیـصم 
هیلع مئاق  اّما  (2) و  .دوب دهاوخ  کچوک  نآ  رانک  رد  اه  تبیـصم  هک  ددرگ  یم  راچد  یتبیـصم  هب  وت  دنزرف  نیا  مدآ  يا  تفگ : هک 

.تسا دیدش  شتنحم  ینالوط و  شتبیصم  هک  تهج  نیا  زا  مالسلا 

رـضاح هک  نآ  ره  دومرف : تساوخ و  يرای  دنک ، جورخ  قارع  يوس  هب  هّکم  زا  تساوخ  یم  هک  یماگنه  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما 
.منک یم  تکرح  ادرف  نم  هَّللا  ءاش  نا  هک  دیایب  ام  اب  دیامن ، هَّللا  ءاقل  يایهم  ار  شدوخ  دشخب و  ام  هار  رد  ار  دوخ  ناج  تسا 

ماما زا  هک  نانچ  دبلط ، یم  يرای  دنک ، یم  روهظ  هّکم  رد  هک  یماگنه  زین ، فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نسحلا -  نب  هّجح  مئاق  ماما 
تـشپ تسا ، هّکم  رد  مالـسلا  هیلع  مئاق  زور  نآ  رد  هدمآ … : نینچ  حیحـص  ینالوط و  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  ترـضح  مجنپ 
دهاوخ یم  هکره  مییوج ، یم  يرای  دنوادخ  زا  ام  مدرم ! يا  دنز : یم  گناب  هدرب ، هانپ  نآ  هب  هدز و  هیکت  مارحلا  هَّللا  تیب  هب  ار  دوخ 

هرابرد سک  ره  .هلآو  هیلع  هللا  یلصدمحم  ادخ و  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  و  میتسه ، امش  ربمغیپ  نادناخ  ام  هک  دنک  تباجا  ار  ام 

ص:320

.52/238 راونالا : راحب  . 616 - 1

.44/245 راونالا : راحب  . 617 - 2
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نیرت کیدزن  نم  دراد ، هّجاحم  نم  اب  حون  هرابرد  هکره  متـسه و  مدآ  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  نم  هک  دـیایب ]  ] دراد تعیب  نم  اـب  مدآ 
هراـبرد هک  نآ  ره  و  متـسه ، میهاربا  هب  دارفا  نیرت  کـیدزن  نم  دراد ، تعیب  نم  اـب  میهاربا  هراـبرد  هکره  و  متـسه ، حوـن  هب  ناـسک 

ناربمغیپ هرابرد  هکره  و  متسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  نم  دراد  وگتفگ  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم 
َهَّللا َّنِإ  : » دـیامرف یم  دوـخ  مکحم  باـتک  رد  دـنوادخ  هن  رگم  متـسه ، ناربـمغیپ  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن  نـم  هـک  دـیایب  دراد  ثـحب 
حون مدآ و  دنوادخ  هّتبلا  (1) ؛ ٌمِیلَع » ٌعیِمَس  ُهَّللاَو  ٍضَْعب  ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاعلا  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیِهاْربِا  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْـصا 

.تساناد ياونش  دنوادخ  رگید و  یخرب  لسن  زا  یخرب  دنتسه  ینادنزرف  دیزگرب ، نایناهج  رب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  و 

.مشاب یم  نیعمجا -  مهیلع  هَّللا  یّلص  دمحم -  زا  صلاخ  هزیکاپ  میهاربا و  زا  هدیزگرب  حون و  زا  هریخذ  مدآ و  زا  هدنامیقاب  نم  سپ 
لوسر ّتنـس  هراـبرد  هکره  و  متـسه ، ادـخ  باـتک  هب  مدرم  نیرت  کـیدزن  نم  دـنک  هّجاـحم  نم  اـب  ادـخ  باـتک  هراـبرد  هک  نآ  ره 

ار نانآ  دندینش  ارم  زورما  نخس  هک  یناسک  .مرت  کیدزن  همه  زا  ادخ  لوسر  ّتنس  هب  نم  دنک  تعیب  نم  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
یلصادخ لوسر  ّقح  هب  ادخ و  ّقح  هب  هک  مهاوخ  یم  امش  زا  و  دنناسرب ، دنا  هدوب  بیاغ  هک  یناسک  هب  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب 

دـینک و کمک  ار  ام  هک  نیا  دـشاب -  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  تبارق  ّقح  هک  امـش -  رب  مدوخ  ّقح  هب  هلآو و  هیلع  هللا 
ام رب  میدش و  هدنار  نامنادنزرف  رهش و  زا  هدش و  ملظ  ام  هب  میدش و  هدیناسرت  هک  دییامن ، عنم  ام  زا  دننک  یم  ملظ  ام  هب  هک  یناسک 
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يرای دیراذگم و  او  ار  ام  هک  ام ، هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ  دنتسب ، ارتفا  ام  رب  لطاب  لها  دندز و  نامرانک  نام  ّقح  زا  دندرک و  یشکرس 
(1) .دنک يرای  ار  امش  دنوادخ  هک  دییامن  نام 

یهاوخ نامز  نیا  رد  ار  تناـمز  ماـما  يادـن  ددرگ ، خارف  تراـگدرورپ  رون  هب  تا  هنیـس  ییاـشگب و  ار  تلد  شوگ  رگا  میوگ : یم 
ایآ تسه ؟ يا  هدننک  کمک  ایآ  و  دیوگ ؟ خساپ  ار  ترضح  نآ  يادن  هک  تسه  یـسک  ایآ  دبلط ، یم  يرای  نامیا  لها  زا  هک  دینش 

يرای تسا ، ادـخ  يرای  ترـضح  نآ  يرای  تسا ، نامز  نامه  ياـضتقا  هب  ناـمز  ره  رد  ندرک  يراـی  هتبلا  تسه ؟ يا  هدـننک  يراـی 
يرای تسا ، ملاع  ّرطـضم و  مولظم و  کمک  بیرغ و  يرای  تسا ، نامیا  مالـسا و  يرای  تسا ، ادخ  يایلوا  يرای  تسا ، ادخ  لوسر 

.تسا قداص  ترضح  نآ  ندرک  يرای  رب  هک  يرگید  نیوانع  تسا و …  نابرهم  ردپ  تمعن و  ّیلو 

ص:322

زا هّجحملا  باتک  رد  ینارحب  دیـس  هلمج  زا  هدـش ، تیاور  يددـعتم  ياه  باـتک  رد  ثیدـح  نیا  52/238 ؛ راونالا : راـحب  . 619 - 1
بوقعی نب  دـمحم  زا  هلمج  زا  هدروآ  ار  ثیدـح  نیا  يددـعتم  ياهدنـس  هب  زین  ینامعن  هدرک ، لـقن  میهاربا  نب  دـمحم  هبیغلا  باـتک 

مجنپ ماما  زا  یفعج  دـیزی  نب  رباج  زا  مادـقملا  یبا  نب  ورمع  زا  بوبحم  نب  نسح  زا  شردـپ  زا  مشاه  نب  میهاربا  نب  یلع  زا  ینیلک 
تلالج و بوبحم ، نب  نسح  میهاربا و  نب  یلع  بوقعی و  نب  دمحم  میوگ : یم  .مالـسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  ترـضح 
مادقملا و یبا  نب  ورمع  مشاه و  نب  میهاربا  اّما  و  دنراد ، فارتعا  ار  ناشیا  تلیضف  املع  مامت  درادن و  نایب  هب  يزاین  ناش  يراوگرزب 

فیلأت لئاسملا  طبنتسم  لئاسولا و  كردتـسم  باتک  هب  .دنتـسه  دامتعا  دروم  لیلج و  نایوار  زا  هک  تسا  نآ  قح  زین  دیزی  نب  رباج 
( فلؤم  ) .دوش هعجارم  يرون  نیسح  ازریم  ینّابر  ملاع 
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هب طوبرم  هک  ییاه  باتک  ندرک  پاچ  وا ، هار  رد  لام  ندناسر  فرـصم  هب  ترـضح  نآ  تناعا  يرای و  مادـقا  هلمج  زا  هک  نادـب  و 
هب بانج ، نآ  ناراـی  ندرک  کـمک  زین  و  دـشاب ، یم  ندومن  قاـفنا  مالـسلا  مهیلع  همئا  نایعیـش  نادـنزرف و  هب  تسا و  ترـضح  نآ 

.تسا ترضح  نآ  ندرک  يرای  قیداصم  زا  اه  نیا  لاثما  ینابز و  شوخ  و  تطاسو )  ) تعافش هاج و  لام و  زا  هک  يرادقم 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  مرک   - 2

ندرک اعد  موزل  هکلب  ناحجر  رب  نادنمدرخ  و  تسا ، هتخیمآ  اه  نآ  ترطف  اب  هتفهن و  اه  ناسنا  داهن  رد  میرک ، دارفا  نتـشاد  تسود 
.دندّحتم قفّتم و  میرک 

دشخب یم  تساوخرد  زا  شیپ  میرک  یلو  دشخب ، یم  يزیچ  وا ، زا  تساوخرد  زا  دعب  یخـس  هک  تسا  نیا  میرک  یخـس و  نیب  قرف 
نابز رب  ینخس  چیه  زونه  دمآ ، ترضح  نآ  تمدخ  هب  بارعا  زا  یکی  هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ترـضح  تالاوحا  رد  هک 

هب ار  اه  نآ  دوب ، نآ  رد  مهرد ) ای   ) رانید رازه  تسیب  .دـیهدب  وا  هب  تسه  هنازخ  رد  هچره  دومرف : مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هدرواـین 
ماـما مروآ ؟ ناـبز  رب  ار  وت  حدـم  میوگب و  ار  مدوخ  تجاـح  یتشاذـگن  نم  يـالوم  يا  تشاد : هضرع  یبارعا  نآ  داد ، صخـش  نآ 

: دناوخ وا  رب  ار  تایبا  نیا  مالسلا  هیلع  نسح 

ٌلِضَخ اُنلاَون  ٌسانُأ  ُنَْحن 

ُلَمَألاَو ُلاجِّرلا  ِهِیف  ُعَتْرَی 

انُسُْفنَأ ِلاؤُّسلا  َْلبَق  ُدوَُجت 

ُلَسَی ْنَم  ِهْجَو  ِءآم  یلَع  ًافْوَخ 

اِنِلئان َلْضَف  ُرْحَبلا  َِملَع  َْول 

ٌلِجَخ ِهِْضیَف  ِدَْعب  ْنِم  َضاَفل 

ص:323
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.دنشاب یم  رادروخرب  نآ  زا  دارفا  ياهوزرآ  نادرم و  هک  تسا ؛ توارط  یمّرخ و  اب  نام  ششخب  هک  میتسه  ینامدرم  ام 

.دورب هدننک  لاؤس  يوربآ  ادابم  ات  میشخب ؛ یم  دوش  یتساوخرد  ام  زا  هک  نآ  زا  شیپ 

.دزاس یم  يراج  مرش  تلاجخ و  شمطالت  رپ  جاوما  سپ  زا  دنادب ؛ ار  ام  یگدنشخب  هدنامزاب  ایرد  رگا 

ای هدمآ  ماع  ظفل  هب  هک  یثیداحا  هچ  تسا ، رایسب  دنک  یم  تلالد  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  رد  تفـص  نیا  لامک  رب  هک  یثیداحا  و 
نیا و  تسا ، نامز  دارفا  نیرتدنمتواخـس  نیرت و  میرک  رـصع ، ره  ماما  هک  نیا  هلمج  زا  دشاب ، هدش  دراو  ترـضح  نآ  صوصخ  رد 

هک ییاهزیچ  سمخ  ترـضح  نآ  هک  نیا  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  يوخ  قلُخ و  مالـسلا ، هیلع  مئاق  ماـما  يوخ  قلُخ و  هک 
حاـبم لـالح و  نینمؤم  يارب  دوش -  يرادـیرخ  نیفلاـخم  زا  هک  یتروص  رد  اـه ، نیا  لاـثما  میاـنغ و  زا  تسا -  ناـفلاخم  تسد  رد 

.ددرگ هزیکاپ  ناشلاوما  تدالو و  ات  تسا  هدینادرگ 

لاعتم دنوادخ  دوش ، دراو  هفوک  هب  دزیخاپب و  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  نوچ  هک : هدمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ماما  زا  راحب  رد  و 
نآ هک  شلها -  هب  ار  قارع  هدش  حتف  ياه  نیمزرس  و  دنـشاب ، ترـضح  نآ  نارای  زا  هک  دزیگنارب  قیّدص  رازه  داتفه  هفوک  تشپ  زا 
هب مدرم  نایم  دـشخب و  یم  نانآ  هب  يزور  عون  ود  هام  ره  و  دـهد ، یم  ییایاطع  مدرم  هب  رابود  لاـس  رد  دـنادرگزاب و  دنتـسه -  اـه 
دزن هب  ار  دوخ  تاـکز  دـنراد  هدـهعرب  تاـکز  هک  یناـسک  تفاـی ، یهاوـخن  تاـکز  هب  دـنمزاین  هک  نیا  اـت  دـنک  یم  اـطع  تاواـسم 

رد ار  اه  تاکز  سپ  دنریذپ ، یمن  اه  نآ  یلو  دنروآ  یم  شنایعیش  نادنمزاین 
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امـش ياه  مهرد  هب  يزاین  ار  ام  دـنیوگ : یم  هدـش  جراخ  هناخ  زا  اه  نآ  یلو  دـنرب  یم  نانآ  ياه  هناـخ  رد  هب  هداد و  رارق  اـه  هسیک 
.تسین

نورب نورد و  زا  لاوما  مامت  دوش ، یم  عمج  شدزن  ایند  لها  لاوما  و  هدومرف ): ماما  هک  اجنآ  اـت  دراد  همادا  ثیدـح  هتفگ : یـسلجم  )
تامرحم دیتخیر و  ار  مارح  ياه  نوخ  دیدرک و  عطق  ار  اه  مِحَر  شرطاخ  هب  هچنآ  يوس  هب  دـییایب  دـیامرف : یم  مدرم  هب  سپ  نیمز ،

(1) .دشاب هدادن  ماجنا  وا  زا  شیپ  سک  چیه  هک  دیامن  یم  یششخب  اطع و  سپ  دیدش ، بکترم  ار 

.تشذگ یبسانم  بلاطم  ترضح  نآ  تواخس  ثحب  رد  میوگ : یم 

نینمؤم يارب  مولع  فشک   - 3

زا فیرط  نب  دعس  زا  دوخ  دنس  هب  رئاصب  رد  دوب ، دهاوخن  روهظ  نامز  رد  زج  فراعم  مولع  زا  هقباس  یب  يرادرب  هدرپ  فشک و  نیا 
وا هب  تفرگ  یم  رارق  شترضح  هاگشیپ  رد  يدرم  هاگره  هک  دوب  نانچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  تفگ : هک  هدروآ  هتابن  نب  غبـصا 
وت يرامیب  تعاس  نالف  زور ، نالف  رد  هک  نک  ایهم  یهاوخ  یم  هچره  تدوخ  يارب  شاب و  ترخآ  رفـس  هداـمآ  ینـالف ، دومرف : یم 
نیا دـیوگ : یم  دعـس  دُرم ، یهاوخ  تعاس  نالف  زور ، نالف  هام ، نالف  رد  و  تسا ، ناـنچ  نینچ و  وت  يراـمیب  ببـس  دـسر و  یم  ارف 

نیا ام  يارب  امش  ارچ  سپ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  .تسا  روط  نیمه  دومرف : مدرک  فیرعت  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  يارب  ار  نخس 

ص:325

.52/390 راونالا : راحب  . 620 - 1
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مئاق هک  ینامز  ات  تسب  مالسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  ّیلع  ار  برد  نیا  دومرف : میوش ؟ ترخآ  رفـس  هدامآ  ام  ات  دییامرف  یمن  ار  اهربخ 
(1) .دزیخاپب مالسلا  هیلعام 

ناربـمغیپ هچنآ  ماـمت  تسا ، فرح  تفه  تسیب و  ملع  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  راـحب  رد  و 
ار رگید  فرح  جـنپ  تسیب و  دزیخاپب  اـم  مئاـق  نوچ  دـنا و  هتـسنادن  فرح  ود  زج  زورما  هب  اـت  مدرم  هک  تسا  فرح  ود  دـنا  هدروآ 

(2) .دزاس هدنکارپ  راکشآ و  رشب  دارفا  نایم  رد  رگید  فرح  ود  نآ  همیمض  هب  و  دروآرب ؛

نمض روهظ  نامز  رد  ترـضح  نآ  شور  مالـسلا و  هیلع  مئاق  ماما  فصو  رد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  باتک  نامه  رد 
تسد دتـسرف ، یم  اهروشک  قافآ و  مامت  هب  ار  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نآ  ددرگ و  یم  زاب  هفوک  هب  سپـس  هدمآ … : ینالوط  یثیدح 

رد هک  نیا  رگم  دنام  یمن  ینیمز  چیه  و  دـننام ، یمن  رد  یتواضق  چـیه  رد  سپ  دـشک ، یم  ناشیاه  هنیـس  رب  اه و  هناش  نایم  ار  دوخ 
ِضْرَألاَو ِتاومَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْسَأ  َُهلَو  : » دنوادخ هدومرف  تسا  نامه  دوش و  دنلب  هَّللا  لوسر  دّمحم  هَّللا  ّالإ  هلإ  ال  تداهش : هب  ادص  نآ 

وا يوس  هب  تسا و  ادـخ )  ) وا میلـست  عیطم و  هاوخان  هاوخ و  تسا  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هکره  و  (3) ؛ َنوُعَجُْری » ِْهَیلِإَو  ًاهْرَکَو  ًاعْوَط 
تفریذپ و ار  هیزج  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  دـننام  دریذـپب  ار  هیزج  هک  تسین  روط  نآ  رما  نیا  بحاص  .دـنوش و  هدـنادرگزاب 

َنوُکَت یّتَح ال  ْمُهُوِلتاقَو  : » دنوادخ هدومرف  زا  روظنم  تسا  نیمه 

ص:326
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(2) .ددرگ ادخ  يارب  نید  مامت  دشابن و  يا  هنتف  ات  دینک  دربن  نانآ  اب  (1) و  ؛ِ»  ِهَّلل ُهُّلُک  ُنیِّدلا  َنوُکَیَو  ٌهَْنِتف 

هب شا  هناخ  رد  نز  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  هداد  امـش  هب  تمکح  وا  نامز  رد  و  دومرف : هک  هدمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
(3) .دنک یم  مکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  ّتنس  ادخ و  باتک 

رارق ار  يدرم  میلقا  ره  نیمز ، میلاقا  مامت  رد  دزیخاپب  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هاـگره  دومرف : هک  هدـمآ  ترـضح  نآ  زا  يرگید  ربخ  رد  و 
رد تواضق  ینادن و  ار  نآ  هک  دوش  دراو  وت  رب  يزیچ  هاگره  سپ  دشاب ، یم  تتـسد  فک  وت ، راک  روتـسد  دیامرف : وا  هب  دهد و  یم 

(4) نک …  لمع  تسه  نآ  رد  هچنآ  هب  رگنب و  تتسد  فک  هب  یسانشن  ار  نآ 

یم یتمارک  ام  نایعیش  هب  دنوادخ  سپـس  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  ترـضح  زا  بانج  نآ  زا  جیارخ  باتک  رد  و 
زا ار  نانآ  دنناد ، یم  هچ  شنادناخ  دنادب  دـهاوخ  یم  اه  نآ  زا  درم  کی  هک  ییاج  ات  دـنام  یمن  هدیـشوپ  اهنآ  رب  يزیچ  هک  دـشخب 

(5) .دهد یم  ربخ  دنناد  یم  هچنآ 

سپ دوش ، یم  عقاو  نینمؤم  ياه  لد  رد  ملع  و  دومرف … : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ینالوط  یثیدح  نمـض  راحب  رد  و 
ًّالُک ُهَّللا  ِینُْغی  : » هیآ نیا  لیوأت  و  تشاد ، دهاوخن  جایتحا  تسه  شردارب  دزن  هک  یملع  هب  ینمؤم  چیه 

ص:327

هیآ 39. لافنا ، هروس  . 624 - 1
.52/345 راونالا : راحب  . 625 - 2
.52/352 راونالا : راحب  . 626 - 3
.52/365 راونالا : راحب  . 627 - 4

.138 جیارخ : . 628 - 5

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 349 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_327_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_327_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_327_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_327_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_327_5
http://www.ghaemiyeh.com


يارب ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  نیمز  و  تسا ، زور  نآ  .دـیامرف  زاـین  یب  شیوخ  هعـساو  تمحر  هب  ار  کـی  ره  دـنوادخ  (1) ؛ ِِهتَعَس » ْنِم 
دیماشایب دیروخب و  (2) ؛ ِهَِیلاخلا » ِماّیَألا  ِیف  ُْمتْفَلْـسَأ  اِمب  ًائِینَه  اُوبَرْـشاَو  اُولُک  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  مئاق  و  دروآ ، یم  نوریب  نانآ 

(3) .دیا هداتسرف  شیپ  هتشذگ  ناراگزور  رد  هچنآ  شاداپ  داب ، ناتیاراوگ  هک 

نینمؤم زا  اه  یتحاران  ندرک  فرطرب  فشک و   - 4

نینمؤم زا  اه  یتحاران  ندرک  فرطرب  فشک و   - 4

، دزاس یم  رود  ار  اه  یتحاران  اه و  يدب  اه  نآ  زا  مومع  روط  هب  نینمؤم  يارب  ندرک  اعد  اب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما 
اه یخلت  اه و  يدـب  ّرـش  زا  دـنا و  هدـش  هدـنهانپ  راوگرزب  نآ  هب  هتـسج و  لّسوت  ترـضح  نآ  هب  هک  يدارفا  زین  صوصخ  روط  هب  و 

: هلمج زا  .دنا  هرامش  زا  شیب  دنا ، هتفای  ییاهر 

لوا نایرج 

تسد هب  نامرک  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  يزاریش  ءافولا  وبا  زا  قیرط  دنچ  هب  راحب  مهدزون  دلجم  رد  هللا  همحر  یـسلجم  لماک  ملاع 
یلع نیدباعلا  نیز  ماما  سپ  دزیوآ ، راد  هب  ارم  هتفرگ  میمـصت  میدش  رادربخ  هک  دوب  هدیـشک  ریجنز  هب  ارم  وا  مدوب ، ریـسا  سایلا  نبا 

رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  متفر ، باوخ  هب  .مدرب  عیفـش  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هاـگرد  هب  ار  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب 
ترخآ و يارب  هکلب  وشم ، لّسوتم  منادـنزرف  مرتخد و  نم و  هب  اـیند  ياهدادـیور  زا  مادـک  چـیه  رد  دومرف : نم  هب  هک  مدـید  باوخ 

وت هب  هک  یـسک  زا  دریگ  یم  ماقتنا  وت  يارب  نسحلاوبا  مردارب  اّما  وش ، لّـسوتم  اـم  هب  یهاوخ  یم  دـنوادخ  هاـگرد  زا  باوث  زا  هچنآ 
.هدرک ملظ 
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، درک ربص  دـندرک  بصغ  زین  ار  شدوخ  ّقح  درک و  ربص  وا  دـش و  ملظ  همطاف  هب  هک  تسا  نیا  هن  رگم  هَّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع 
؟ دریگ یم  ماقتنا  هدرک  ملظ  نم  هب  هک  یسک  زا  نم  يارب  روطچ  سپ 

ار نآ  ّقح  هک  درک  یم  لمع  تسیاب  یم  ار  نآ  راچان  هب  هک  دوب  نم  روتـسد  مدوب و  هدرک  دـهع  وا  اب  نم  هک  دوب  ینامیپ  نیا  دومرف :
ناهاشداپ و لاگنچ  زا  تاجن  يارب  نیـسحلا ؛ نب  یلع  اّما  و  دوش ، ضرعتم  شناتـسود  هب  هک  یـسک  رب  ياو  ـالاح ، یلو  دومن  ادا  مه 

یلع .هاوخب و  وا  زا  ار  تیفاع  رفعج ؛ نب  یـسوم  .ترخآ و  يارب  دمحم ؛ نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  .نیطایـش و  هدـسفم  نیطالس و 
هاـگرد زا  وا  هلیـسو  هب  ار  يزور  یلع ؛ نب  دـمحم  .وش و  لّـسوتم  وا  هب  یکـشخ  اـیرد و  ياهرفـس  رد  ندوـب  نمیا  يارب  یـسوم ؛ نب 

.ترخآ و يارب  یلع ؛ نب  نسح  .ینامیا و  ناردارب  هب  یکین  تاّبحتـسم و  نداد  ماجنا  يارب  دمحم ؛ نب  یلع  .هاوخب و  لاعتم  دـنوادخ 
هراشا دوخ  يولگ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ترـضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  دیـسر -  تقلح  مد  ریـشمش  هک  یماگنه  تّجح ؛ ترـضح  اّما 

.دوش هدنهانپ  وا  هب  هک  یسک  يارب  تسا  هاگهانپ  وا  و  دسر ، یم  تدایرف  هب  وا  هک  وش  هدنهانپ  نک و  هثاغتسا  وا  هب  سپ  درک - 

هب راوس و  یبسا  رب  دمآ  دورف  نامسآ  زا  مدید  ار  یـصخش  هاگان  ما ، هدنهانپ  وت  هب  نم ! نامز  بحاص  يا  نم ؛ يالوم  يا  متفگ : سپ 
: دومرف .يامرف  عفد  نم  زا  دنک  یم  ّتیذا  ارم  هک  یسک  ّرـش  نم ! يالوم  يا  مدرک : ضرع  دوب ، ینارون ) ای   ) نینهآ يا  هبرح  شتـسد 

اعد ّلجوّزع -  دنوادخ -  هاگرد  هب  وت  هرابرد  نم  مدرک ، عفد 
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اطع تعلخ  تشادرب و  نم  زا  ریجنز  دـناوخارف و  ارم  سایلا  نبا  دیـسر ، ارف  حبـص  نوچ  .درک  باجتـسم  ار  میاعد  دـنوادخ  مدومن و 
شراگدرورپ زا  وا  هک  نیا  ات  تسا ، ناگدـنهانپ  هانپ  هک  مدرک  هثاغتـسا  یـسک  هب  متفگ : یتسج ؟ لّسوت  یـسک  هچ  هب  تفگ : درک و 

(1) .نیملاعلا ّبر  هَّلل  دمحلاو  درک ، یصالخ  تساوخرد  نم  يارب 

رگید نایرج 

درم ام  نامز  رد  تفگ : هک  هدرک  لقن  لّوا  یـسلجم  هب  فورعم  یقتدـمحم  انالوم  لداع  ملاـع  شردـپ  زا  راـحب  مهدزیـس  دـلجم  رد 
هک تشاد  ترهـش  مدرم  رد  و  دوب ، هدروآ  ياجب  هدایپ  ار  جح  لهچ  وا  .تشاد  مان  يدابآرتسا  قاحـسا  ریما  هک  دوب  یحلاص  فیرش 
زا دوب  وا  هرابرد  هک  یترهش  زا  متفر و  وا  دزن  نم  دش ، دراو  ناهفـصا  رهـش  هب  اه  لاس  زا  یکی  رد  .دوش  یم  هدید  ِرون  وا  يارب  نیمز 
رد مارحلا  هَّللا  تیب  تمـس  هب  ناـیجاح  اـب  نم  هک  اـه  لاـس  زا  یکی  هک  تسا  نآ  هعیاـش  نیا  ببـس  تفگ : نم  هب  .مدرک  لاؤـس  يو 
ات مداتفا  بقع  هلفاق  زا  روما  یـضعب  يارب  نم  دوب ، هار  لزنم  ُهن  ای  تفه  هکم  اـت  اـجنآ  زا  هک  میدیـسر  ییاـج  هب  یتقو  مدوب ، تکرح 

تـسد یگدنز  زا  هک  ییاج  ات  تشگ  بلاغ  نم  رب  مه  یگنـشت  هدز ، تریح  مدرک  مگ  ار  هار  دش ، دـیدپان  مرظن  زا  ناوراک  هک  نیا 
دینک ییامنهار  ار  اـم  حـلاصابا ! يا  حـلاص ؛ يا  ُهَّللا ؛» ُمُکُمَحْرَی  قیِرَّطلا  َیلِإ  انوُدِـشْرَأ  ِحـِلاصابَأ ! اـی  ُحـِلاص ؛ اـی  : » مدز داـیرف  متـسش ،

.دنک تمحر  ار  امش  دنوادخ 

هزیکاپ تروص ، شوخ  یناوج  مدـید  دیـسر ، مرانک  یهاتوک  تدـم  رد  مدرک  تقد  ات  دـش  رادومن  یحبـش  ارحـص  رخآ  رد  ناـهگان 
هفایق رد  نوگمدنگ ، سابل ،
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ضرع يا ؟ هنشت  وت  دومرف : داد و  ار  ممالس  باوج  مدرک ، مالـس  وا  رب  .تشاد  تسد  رد  یبآ  فرظ  دوب و  رتش  راوس  تسا ، نافیرش 
رـس تشپ  .يرآ  مدرک : ضرع  یـسرب ؟ تناوراـک  هب  یهاوـخ  یم  دوـمرف : سپـس  مدـیماشآ ، داد  نم  هـب  ار  بآ  فرظ  .يرآ  مدرک :

هب مه  تقو  نآ  مدـناوخ ، یم  ار  یناـمی  زرح  زور  ره  هک  دوب  نیا  نم  تداـع  دومرف ، تکرح  هّکم  يوس  هب  درک و  مراوـس  شدوـخ 
.ناوخب نینچ  دومرف : یم  اهاج  یضعب  رد  متخادرپ ، نآ  ندناوخ 

تشپ مدش  هدایپ  نوچ  وش ، هدایپ  دومرف : متسه ، حطبا  رد  مدید  مدرک ، هاگن  یـسانش ؟ یم  ار  اجنیا  دومرف : نم  هب  هک  تشذگن  يرید 
ار وا  هک  نیا  زا  مدروخ و  فّسأت  شتقرافم  رب  هدوب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  وا  هک  متـسناد  ماـگنه  نآ  رد  دـش ، بیاـغ  مرظن  زا  وا  مدرک ،

هدش دیماان  مندوب  هدنز  زا  هک  نیا  اب  دندید -  اجنآ  ارم  دیسر  هّکم  هب  ام  ناوراک  تشذگ ، زور  تفه  نوچ  سپ  مدش  ّرثأتم  متخانشن 
.مدش روهشم  ضرالا » ّیط   » نتشاد هب  اذل  دندوب - 

هزاجا نم  هب  هک  ار  يادخ  رکش  و  مدرک ، حیحصت  ار  نآ  مدناوخ و  وا  دزن  ار  ینامی  زرح  دومرف : مردپ  دیوگ : یم  راحب  رد  یـسلجم 
(1) .داد مه 

رگید نایرج 

نـسحلا نب  لضف  مالـسالا  نیما  لیلج  خیـش  حاجنلا  زونک  باتک  زا  لقن  هب  يوأـملا  هّنج  باـتک  رد  يرون  نیـسح  ازریم  لـماع  ملاـع 
دمحم نسحلاوبا  هب  ناّنملا -  کلملا  هَّللا  تاولص  هیلع  نامزلا -  بحاص  ترضح  هک  تسا  ییاعد  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یـسربط 

، هدومرف میلعت  هللا  همحر  ثیل  یبا  نب  دمحا  نب 
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: دیوگ یم  نسحلاوبا  .تفای  تاجن  اعد  نیا  تکرب  هب  هک  دوب  هدرک  رارف  دادغب  رد  شیرق  ناتسربق  هب  ندش  هتشک  سرت  زا  نسحلاوبا 
: میوگب نینچ  هک  تخومآ  نم  هب  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ 

َْکَیلِإَو ُناعَتْـسُملا  َْتنَأَو  ُءآـمَّسلا ، ِتَِعنُمَو  ُضْرَـألا  ِتَقاـضَو  ُءآـطِغلا ، َفَشَْکناَو  ُءآـجَّرلا ، َعَطَْقناَو  ُءآـفَخلا ، َحَِربَو  ُءـآلَبلا ، َمُظَع  َّمُهَّللَا  »
انَْتفَّرَعَو ْمُهَتَعاط ، اْنیَلَع  َتْضَرَف  َنیِذَّلا  ِْرمَألا  ِیلوُأ  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  .ِءآخَّرلاَو  ِهَّدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُملا  َْکیَلَعَو  یکَتْـشُملا 
امُکَّنِإَف ِینایِفِْکا  ُدَّمَُحم ، ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع ، ای  ُدَّمَُحم  ای  ُبَْرقَأ  َوُه  ْوَأ  ِرَصَبلا ، ِحْمَلَک  ًابیِرَق ، ًالِجاع  ًاجَرَف  ْمِهِّقَِحب  اّنَع  ْجِّرَفَف  ْمُهََتلِْزنَم ، َِکلِذب 
َهَعاّسلَا َهَعاّسلَا  ِینْکِرْدَأ ، ِینْکِرْدَأ  ِینْکِرْدَأ  َثْوَغلَا ، َثْوَغلَا  َثْوَغلَا  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم ، ای  .ِنارِـصان  امُکَّنِإَف  ِینارُْـصناَو  ِناـِیفاک ،

؛» …  َلَجَعلَا َلَجَعلَا  َلَجَعلَا  َهَعاّسلَا ،

هدرپ و  دیدرگ ، عطق  دیما  و  تشگ ، راکشآ  یفخم  روما  دمآ ] شیپ  هک  ییاه  شیامزآ  اب  و[ دش ، گرزب  يراتفرگ  الب و  اراگدرورپ !
اه و یتخـس  رد  و  راگدرورپ ، يا  میراد  وت  هاگرد  هب  هوکـش  و  دـیرب ، ار  شتمحر  نامـسآ  و  دـش ، گنت  ام  رب  نیمز  و  تفر ، الاب  اه 

بجاو ار  ناشتعاطا  هک  یناتـسرپرس ] و   ] رمالاولوا تسرفب ، دورد  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  سپ  اهلا ! راب  .تسا  وت  رب  هیکت  اه  یناـسآ 
شیاشگ ینک ، اطع  یـشیاشگ  ار  ام  هک  نانآ  ّقح  هب  ار  وت  سپ  يا ، هدناسانـش  ام  هب  ار  ناشتلزنم  ماقم و  هلیـسو  نیدـب  و  يا ، هتخاـس 

امش هک  دینک  تیافک  ارم  دمحم ؛ يا  یلع ، يا  یلع ؛ يا  دمحم ، يا  رت ، کیدزن  ای  ندز  مهرب  مشچ  کی  نوچمه  یسردوز  عیرس و 
ارم بایرد ، ارم  هانپ ، هانپ ، هانپ ، نامزلا  بحاص  يا  نم ، ياقآ  يا  .دیا  هدننک  يرای  امـش  هک  دینک  يرای  ارم  و  دیتسه ، هدننک  تیافک 

 … يدوز هب  يدوز ، هب  يدوز ، هب  تعاس ، نیمه  تعاس ، نیمه  تعاس ، نیمه  بایرد ، ارم  بایرد ،
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(1) .درک یم  هراشا  دوخ  هنیس  هب  نامزلا » بحاص  ای  : » تفگ یم  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دیوگ : يوار 

ار شفلؤم  یلاعت  يادخ  دینک ، هعلاطم  ار  بقاثلا » مجنلا   » باتک دیبایرد  ار  بلاطم  نیا  زا  يا  هشوگ  دیـشاب  هتـساوخ  رگا  میوگ : یم 
.دهد شاداپ  نیرتهب 

ل»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياول   - 1

هّصغ مامت  رورسم و  اه  لد  نآ ، رطاخ  هب  هک  تسا  ترـضح  نآ  ياول  مچرپ و  ندش  هتـشارفارب  يارب  ندرک  اعد  مهم ، روما  هلمج  زا 
يدرم دومرف : نینچ  ربنم  يالاب  هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  نانچ  ددرگ ، یم  رود  اه 

هناش هدرگ  گرزب و  شیاهنار  هدـمآرب ، شمکـش  یخرـس ، هب  هتخیمآ  دیفـس  شگنر  دـنک ، یم  روهظ  ناـمزلا  رخآ  رد  منادـنزرف  زا 
، هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تّوبن  رهم  دننامه  يرگید  شتـسوپ و  گنر  هب  یکی  تسه  لاخ  ود  شتـشپ  رب  تسا ، يوق  شیاه 

مچرپ هاگره  تسا ، دمحم  شراکـشآ  مان  دـمحا و  شا  یفخم  مان  راکـشآ ، يرگید  تسا و  یفخم  هنامرحم و  یکی  دراد  مان  ود  وا 
هک نیا  رگم  دنامن  یقاب  ینمؤم  چیه  سپ  دشک ، ادخ  ناگدنب  رس  رب  تسد  دزاس ، نشور  ار  برغ  قرش و  دروآرد  زازتها  هب  ار  دوخ 

رد هک  نآ  رگم  دنامن  یتّیم  چیه  و  دهدب ، وا  هب  درم  لهچ  تّوق  لاعتم  دنوادخ  ددرگ و  رت  مکحم  مه  نینهآ  هوک  زا  شلد 
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ار رگیدکی  هیلع -  هَّللا  تاولـص  مئاق -  روهظ  هب  دـننک و  ندـید  مه  زا  ربق  رد  نینمؤم  هک  دـسرب  وا  هب  روهظ  یلاحـشوخ  زا  يرثا  ربق 
(1) .دنهد هدژم 

هراب نیا  رد  ناـگرزب  زا  یـضعب  هک  تسا  یتاـیاور  نآ  رب  دـهاش  خزرب ، ملاـع  رد  تسا  نینمؤم  حور  لزنم  ربق ، زا  روظنم  میوگ : یم 
.دنا هدروآ 

 - ّلجوّزع دنوادخ -  نآ  زا  [ يرترب تعفر و   ] تعیب هک : تسا  مالـسلا  هیلع  يدهم  مچرپ  رد  هک  هدـش  تیاور  نیدـلا  لامک  رد  زین  و 
دریگب یـشیپ  نآ  زا  هکره  هک  تسه  یمچرپ  ار  ام  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  باتک  نامه  رد   (2) .تسا

(3) .تسا هدیسر  دصقم  هب  دنک  يوریپ  نآ  زا  هک  نآ  ره  هدش و  كاله  دتفیب  بقع  نآ  زا  هکره  شکرس و 

فجن تشپ  رب  نوچ  هدیـسر ، فجن  تشپ  رب  هک  مرگن  یم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ایوگ  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و 
شبنج هب  ار  وا  بسا  هاـگ  نآ  تسه ، یکیراـب  يدیفـس  شمـشچ  ود  ناـیم  هک  دنیـشن  یم  یقلبا  گـنر  هریت  بسا  رب  دریگ  یم  رارق 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  مچرپ  نوچ  .تسا و  اه  نآ  اب  رهش  نآ  رد  مالسلا  هیلع  مئاق  دنربن  نامگ  هک  دنامن  يرهش  چیه  سپ  دروآ ،
(4) .دنشاب مالسلا  هیلع  مئاق  نامرف  راظتنا  رد  همه  هک  دیآ  دورف  وا  رب  نامسآ  زا  هتشرف  هدزیس  رازه و  هدزیس  دیاشگب ، ار  هلآو 

مرگن یم  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  ییوگ  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  تفگ : هک  تسا  لوقنم  یلاـمث  هزمحوبا  زا  و 
نوچ و  هدش ، راکشآ  فجن  تشپ  هفوک  رد  هک 
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زا شا  هیقب  یلاـعت و  يادـخ  شرع  ياـه  دومع  زا  نآ  دوـمع  و  دزارفارب ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  مچرپ  دـیآرب  فـجن  رب 
.دزاس دوبان  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  نیا  رگم  درواین  دورف  یسک  رب  ار  نآ  دشاب ، یم  ّلجوّزع -  يادخ -  ترصن 

مالـسلا هیلع  لیئربج  دنروآ ، یم  شیارب  هکلب  دومرف : دنروآ ؟ یم  شیارب  ای  تسه  وا  اب  مچرپ  نیا  ایآ  متـشاد : هضرع  دـیوگ : يوار 
(1) .دروآ یم  ار  نآ 

شجورخ تقو  هاگره  هک  تسه  یمَلَع  وا  يارب  هدـمآ : ینالوط  یثیدـح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  باتک  نامه  رد  زاب  و 
! ادـخ ّیلو  يا  دـنک : ادـن  ار  وا  و  دروآ ، قطن  هب  ار  نآ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  و  ددرگ ، هتـشارفارب  دوخ  هب  دوخ  مَلَع  نآ  دـسرب ،

تقو ره  هک  ماین  رد  تسا  يریـشمش  ار  وا  و  هناـشن ، ود  تسه و  مچرپ  ود  وا  يارب  .ناـسر و  لـتق  هب  ار  ادـخ  نانمـشد  نک و  جورخ 
یم دـنک و  یم  ادـن  ار  ترـضح  نآ  سپ  دروآ  قطن  هب  ار  وا  ّلـجوّزع -  دـنوادخ -  دـیآ و  نوریب  ریـشمش  نآ  دوش  شجورخ  عقوم 

(2) ینیشنب …  مارآ  ادخ  نانمشد  زا  هک  تسین  اور  وت  يارب  هک  نک  جورخ  ادخ ! ّیلو  يا  دیوگ :

اب مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  تفگ : هک  هدـمآ  ریـصبوبا  زا  راحب  رد  و 
عاعـش زونه  دـندش و  لزلزتـم  اذـل  دوشگ ، ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  مچرپ  .تشارفارب  مچرپ  درک و  دروخرب  هرـصب  لـها 

: هک داد  روتـسد  ترـضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  .يدرک  كاله  ار  ام  بلاط ! یبا  رـسپ  يا  دندز : دایرف  هک  دوب  هدـیدرگن  درز  دیـشروخ 
دینکن هلمح  اه  یمخز  رب  دیشکن و  ار  ناریسا 
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ناما رد  ددنبب  ار  شا  هناخ  برد  هک  نآ  ره  و  تسا ، نمیا  دراذگ  نیمز  رب  دوخ  هحلسا  هکره  و  دییامنن ، لابند  ار  ههبج  زا  نایرارف  و 
.تسا

نیسح نسح و  تفریذپن ، بانج  نآ  یلو  دیاشگب ، هرابود  ار  مچرپ  نآ  هک  دندرک  شهاوخ  ترـضح ] نآ  نارای   ] نیفـص گنج  رد 
مدرم نیا  يارب  مدـنزرف  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیـسح  هب  ترـضح  نآ  دـنداد ، رارق  هطـساو  ار  هللا  همحر  رـسای  راّمع  مالـسلا و  امهیلع 

دهاوـخن ار  نآ  مالـسلا  هیلع  مئاـق  زج  یـسک  نم  زا  سپ  هک  تـسا  یمچرپ  نـیا  و  دیـسر ، دـنهاوخ  نآ  هـب  هـک  هدـش  نـییعت  یتدـم 
(1) .دوشگ

مچرپ نآ  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : هک  هدمآ  ترضح  نآ  مچرپ  فصو  رد  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح  زا  يرگید  ثیدح  رد  و 
.تـسا تـشهب  تـخرد  گرب  زا  دوـمرف : تـسیچ ؟ زا  سپ  مدرک : ضرع  دــیوگ : يوار  .تـسین  اــبید  مـشیربا و  ناــتک و  هـبنپ و  زا 

بانج نآ  دزن  هتـسویپ  داد ، مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ار  نآ  دیچیپ و  مه  هب  سپـس  .تشارفارب  ار  نآ  ردب  زور  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 
، داد رارق  شیارب  ار  يزوریپ  دـنوادخ  تشارفارب و  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  سپ  دیـسر ، ارف  لـمج )  ) هرـصب گـنج  اـت  دوـب 
رد يدحا  دنک  مایق  وا  یتقو  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ات  دیاشگ  یمن  ار  نآ  یـسک  .تسا  ام  دزن  مچرپ  نآ  و  دـیچیپ ، ار  نآ  سپس 

تمـس زا  تسار و  تمـس  زا  نآ و  شیپاشیپ  بعُر  هار ، هام  کی  تفاسم  هب  و  دنیبب ، ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنامن  یقاب  برغم  قرـشم و 
.دور یم  شیپ  پچ 

یلـصربمغیپ نهاریپ  قیالخ ، رب  دنوادخ  بضغ  يارب  كانفـسا  نیگمـشخ و  دنک ، یم  مایق  شناردپ  یهاوخنوخ  هب  وا  دومرف : سپس 
هدیشوپ دحا  زور  هک  ار -  هلآو  هیلع  هللا 
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دوخ اـب  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  راـقفلاوذ  ریـشمش  هدیـشوپ و  ار  باـنج  نآ  هرز  باحـس و  هماـمع  دراد و  ربرد  دوب - 
(1) .دزاس یم  هتشپ  هتشک  زا  هام  تشه  ات  دشک و  یم  ریشمش  هاگ  نآ  دراد ،

هک دنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يرگید  رابخا  دراد ، يددعتم  ياه  مچرپ  ترضح  نآ  هک  دراد  تلالد  ثیداحا  نیا  میوگ : یم 
.دش يراددوخ  اه  نآ  رکذ  زا  رصتخم  نیا  رد 

م»  » فرح

ادخ هار  رد  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  هطبارم   - 1

يرادـهگن لحم  نآ  رد  ار  یگنج  لیاسو  اه و  بکرم  نازابرـس و  هک  اریز  اهزرم ، تبقارم  زا  تسا  تراـبع  هطبارم  دـیوگ : مجرتم  ]
[. دننک یم 

تلالد هب  نیطبارم  يارب  ندرک  اعد  تلیـضف  یبوخ و  اما  دروآ ، میهاوخ  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  متـشه  شخب  رد  ار  هطبارم  لضف  ینعم و 
.تسا تباث  لقن  لقع و 

یم مکح  يدارفا  نینچ  يارب  ندرک  اعد  ِیبوخ  هب  لقع  دنتـسه ، نیملـسم  ناناب  هدید  مالـسا و  نایماح  نیطبارم  هک : نیا  یلقع  لیلد 
نیا رد  متفه -  تسیب و  ياعد  هیداجس -  هفیحص  رد  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  دیـس  ترـضح  ام  يالوم  ماما و  ياعد  یلقن ، لیلد  .دنک 

.تسا سب  هراب 

دنچ تسا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هار  رد  طبارم  مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  هک  نیا  اما  و 
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: هلمج زا  دراد ، تلالد  نآ  رب  تیاور 

ِْدبَع ْنِم  : » تسا هدومرف  نینچ  هدمآ  دیفم  خیـش  هب  فورعم  نامعنلا  نب  دمحم  نب  دـمحم  هَّللا  دـبعوبا  خیـش  يارب  هک  یعیقوت  رد   - 1
.ّقح يامنهار  هدش و  ماهلا  هب  وا ، هار  رد  طبارم  يادخ  هدنب  فرط  زا  (1) ؛ ِِهلِیلَدَو » …  ِّقَحلا  ِمَْهُلم  یلِإ  ِِهلِیبَس  ِیف  ِِطبارُملا  ِهَّللا 

نب یلع  ترـضح  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلعرقاب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  خیـش  تبیغ  باتک  رد   - 2
اوُِربْصا اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » هیآ هرابرد  ترـضح  نآ  زا  ات  داتـسرف  ار  یـصخش  سابع  نبا  هک : تسا  يورم  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا 

هطبارم دییامن و  شرافس  تماقتـسا  ربص و  هب  ار  رگیدکی  دینک و  ییابیکـش  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  (2) ؛ اوُِطبارَو » اوُِرباصَو 
ًاصخش هدرک ، رما  ار  وت  هک  نآ  متشاد  تسود  دومرف : دش و  كانبضغ  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  دنک ، لاؤس  .دینک 

هدیسرن و زونه  هدش  هداد  روتسد  ام  هب  هک  یطابر  نآ  دش و  لزان  ام  مردپ و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف : سپس  دومن ، یم  ار  شـسرپ  نیا 
(3) دوب …  دهاوخ  ام  طبارم  لسن  رد  نآ 

ام هرابرد  دومرف : هک  هدمآ  هفیرـش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یلـسرم  ربخ  رد  یـشایع  زا  ناهربلا  رد   - 3
(4) .دوب دهاوخ  ام  طبارم  لسن  رد  نآ  و  تسا ، هدیسرن  میا  هدش  رومأم  هک  یطابر  تقو  زونه  هدش و  لزان 

ام يالوم  نامه  هدش  دای  طبارم  زا  روظنم  هک  تسین  هدیشوپ  میوگ : یم 

ص:338
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زا تشذـگ و  ینعم  نیا  رب  دـهاش  زین  ل »  » فرح رد  و  روکذـم ، عیقوت  تلالد  اب  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  رـصع  یلو  ترـضح 
ياه یگژیو  زا  مه  ادـخ  هناخ  ّجـح  هک  نانچ  مه  تسا ، راوگرزب  نآ  صوصخم  ياه  تداـبع  زا  رما  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  اـجنیا 
دیس ترـضح  شراوگرزب  ّدج  رب  هبدن  رب  تبظاوم  ترـضح و  نآ  رمع  لوط  زین  و  میتفگ -  ح »  » فرح رد  هک  تسا -  ترـضح  نآ 

ترـضح نآ  هب  بوسنم  هیحاـن  هب  فورعم  تراـیز  رد  .تسا  هدوـبن  شناردـپ  يارب  هک  تسا  وا  تاـصتخم  زا  مالـسلا  هیلعءادهـشلا 
و مدیگنجن ، دندرک  گنج  وت  اب  هک  یناسک  اب  و  هتفرگ ، ولج  ما  یناوتان  وت  يرای  زا  هتخادـنا و  ریخأت  هب  ارم  اه  رهد  رگا  سپ  هدـمآ ،

(1) منک …  یم  هبدن  وت  رب  ماش  حبص و  ره  سپ  مدومنن  زیتس  دومن  ینمشد  وت  هب  هک  نآ  اب 

.تسا هدروآ  ریبکلا  رازملا  زا  لقن  هب  راحب  رد  یسلجم  لضاف  ار  ترایز  نیا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تازجعم   - 2

يارب ندرک  اعد  .دوش  یم  تازجعم  زاربا  ثعاب  یهلا ، ناگدنب  تیاده  ادخ و  نید  جیورت  رد  ترضح  نآ  شـشوک  مامتها و  تّدش 
اج نیمه  زا  .تسا  بولطم  حودـمم و  ًالقن  ًالقع و  دراد ، غیلب  یعـس  شـشوک و  ناگدـنب  داـشرا  نید و  جـیورت  رد  هک  یـسک  نینچ 
هب ناسحا  اه و  نآ  يارب  روما  نیرتدنمدوس  زا  ناگدنب  تیاده  هک  نیا  هفاضا  هب  .دننک  یم  اعد  ملع  نابلاط  يارب  ناگتشرف  هک  تسا 

.دومن اعد  دنک ، یم  ییامنهار  تیاده و  قح  يوس  هب  ار  مدرم  هک  یسک  هرابرد  تسا  مزال  سپ  .تسا  ناشیا 

ص:339
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نب لضف  باتک  زا  لقن  هب  هادـهلا » تابثا   » باـتک رد  یلماـع  ّرح  خیـش  راوگرزب  ثّدـحم  مالـسلا : هیلع  ترـضح  نآ  تازجعم  اـّما  و 
همالـسو هَّللا  تاولـص  دـمحم -  نب  رفعج  هَّللا  دـبعوبا  ماـما  تفگ : هک  تسا  هدروآ  روفعی  یبا  نب  هَّللا  دـبع  زا  دوخ  دنـس  هب  ناذاـش 

كراـبت و دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  ایـصوا  ناربمغیپ و  تازجعم  زا  يا  هزجعم  چـیه  دومرف : اـمهئانبأو -  اـمهئابآ  یلع  اـمهیلع و 
(1) .نانمشد رب  تّجح  مامتا  يارب  درک ، دهاوخ  راکشآ  ام  مئاق  تسد  رب  ار  نآ  لثم  یلاعت 

.دوش هعلاطم  راحب  دننام  لصفم  ياه  باتک  زا  هدرک  زورب  نونک ] ات   ] ترضح نآ  زا  هک  یتازجعم  لیصفت 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تنحم   - 3

هَّللا لّجع  مئاق -  هاگره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  تبیغ  باتک  رد 
تنحم دیشک ، همدص  تیلهاج  نالهاج  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هچنآ  زا  رتشیب  مدرم ، نالهاج  زا  دزیخاپب  فیرشلا -  هجرف 

هک دـمآ  مدرم  يوس  هب  یلاح  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  نیا  مدرک : ضرع  دـیوگ : لیـضف  .دـنیب  یم 
هک دوش  یم  هجاوم  مدرم  اب  یلاح  رد  دزیخاپب ، ام  مئاق  هک  یماگنه  یلو  دندیتسرپ ، یم  ار  هدیـشارت  ياه  بوچ  اه و  خولک  گنس و 

(2) .دنیامن یم  جاجتحا  وا  رب  نآ  اب  دننک و  یم  لیوأت  وا  هیلع  ار  ادخ  باتک  نانآ  همه 

ص:340
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.ددرگ یم  يراددوخ  اه  نآ  ندروآ  زا  رصتخم  نیا  رد  هک  تسه  هراب  نیا  رد  مه  يرگید  تایاور 

.تسین هدیشوپ  یسک  رب  دراد  تبیغ  رصع  رد  هک  ییاه  تنحم  اّما  و  ترضح ، نآ  روهظ  نامز  تنحم  زا  نیا 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  بیاصم   - 4

دیـس ترـضح  هژیو  هـب  شراوـگرزب -  دادـجا  ناردـپ و  بیاـصم  دـننامه  تـسا ، رایـسب  مالـسلا  هـیلع  ترـضح  نآ  ياـه  تبیــصم 
تبیـصم يارب  ندرک  اعد  و  هدمآ .-  ریـسفت  رد  هک  نانچ  تسا -  اه  نآ  نوخ  ّیلو  هک  تسا ، دراو  زین  وا  رب  مالـسلا -  هیلعءادهـشلا 

.تسا لوقنم  هدش  دراو  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  زا  هک  یثیداحا  رابخا و  رد  هک  نانچ  تسا ، ّبحتسم  هدید 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لباقتم  تّبحم   - 5

ترضح نآ  يارب  ندرک  اعد  ياه  هزیگنا  نیرت  مهم  زا  ترضح  نآ  هب  نانمؤم  ّتبحم  نانمؤم و  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  ّتبحم 
.تسا لاعتم  راگدرورپ  زا  بانج  نآ  جرف  لیجعت  تساوخرد  و 

: هلمج زا  دراد ، تلالد  نآ  رب  رابخا  زا  یفلتخم  ياه  هتسد  نینمؤم : هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ّتبحم  اّما  و 

رت نابرهم  مه  ردپ  زا  اه  نآ  يارب  هکلب  قیفش ، ردپ  نابرهم و  دلاو  هلزنم  هب  نینمؤم  هب  تبـسن  ماما  دنک : یم  تلالد  هک  یثیداحا   - 1
.تسا

ص:341
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.دنتسه تماما  تخرد  يارب  ییاه  گرب  هلزنم  هب  نایعیش  دراد : تلالد  هک  يرابخا   - 2

.ددرگ یم  ّملأتم  اه  نآ  يرامیب  رد  ّرثأتم و  اه  نآ  بیاصم  رد  نوزحم و  شنایعیش  نزح  رطاخ  هب  ماما  هک : هدمآ  یتایاور   - 3

.دنک یم  اعد  نانآ  قح  رد  شنایعیش و  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  دنک : یم  تلالد  هک  یثیداحا   - 4

.تسا هدومن  حابم  تبیغ  نامز  رد  شنایعیش  يارب  ار  نآ  دننام  لافنا و  مالسلا  هیلع  ماما  هک : دراد  تلالد  یتایاور   - 5

هک هداتفا  قافتا  رما  نیا  زین  رایسب  دراوم  رد  دنک ، یم  یـسرداد  شناتـسود  يارب  مالـسلا  هیلع  ماما  هک : دنک  یم  تلالد  يرابخا   - 6
.میا هدروآ  باتک  نیا  رد  ار  اه  نآ  زا  یضعب 

.دوش یم  رضاح  نمؤم  هزانج  عییشت  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دنک  یم  تلالد  هچنآ   - 7

هک دشاب  یم  اه  نیا  ریغ  ناشتافو و  ماگنه  ناشناتسود و  يراتفرگ  ماگنه  مالسلا  مهیلع  ناماما  نتـسیرگ  زا  یکاح  هک  یثیداحا   - 8
.دنام یمن  هدیشوپ  هدنهوژپ  رب  هَّللا  ءاش  نا 

يارب هکلب  دوش ، یم  لـصاح  نآ  اـب  لاـمعا  یلوبق  مالـسا و  تقیقح  هک  تسا  یتاـبجاو  زا  باـنج  نآ  هب  تبـسن  نمؤـم  ّتبحم  هتبلا 
ناقاتشم ناتـسود و  يا  سپ  تفگ ، میهاوخ  باتک  متـشه  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  تسه  یّـصاخ  ریثأت  ترـضح  نآ  ّتبحم 

.دنادرگ امش  بیصن  ار  شرادید  هک  دیهاوخب  دنوادخ  زا  دینک و  اعد  شیوخ  بیبح  يارب  ترضح ! نآ 

ص:342
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ن»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  عفن   - 1

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  عفن   - 1

: تسا هنوگ  دنچ  رب  بانج  نآ  كرابم  دوجو  عفانم  هک  نادب 

لوا مسق 

: تسا عون  ود  رب  نآ  و  رهاظ ، هچ  دشاب و  بیاغ  هچ  ترضح  نآ  عفانم 

دوجو تاضویف  تاکرب و  زا  شا  همه  هک  ناـهج و …  رد  ياـقب  یگدـنز و  دـننام : دنتـسه  کیرـش  نآ  رد  قیـالخ  ماـمت  لّوا : عون 
زا يرو  هرهب  هجو  اّما  و  دومرف : فیرش  عیقوت  رد  اذل  میدروآ -  باتک  موس  مود و  شخب  رد  هک  نانچ  تسا -  ترـضح  نآ  فیرش 

، متـسه ناما  نیمز  لها  يارب  نم  .دزاس و  شناهنپ  اه  هدید  زا  ربا  هک  یماگنه  تسا  دیـشروخ  زا  هدافتـسا  دـننام  متبیغ  نامز  رد  نم 
(1) دنتسه …  نامسآ  لها  ینمیا  هیام  ناگراتس  هک  نانچ  مه 

ینابم و ناـیب  يارب  یلـصف  باـتک ، همتاـخ  رد  هک  هدـش  دراو  زین  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  زا  يرگید  تاـیاور  نومـضم  نیمه  هب  و 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  درک  میهاوخ  دقعنم  نآ  تاراشا  قیقحت و 

نآ دـننام  هیموی و  ياهزامن  تقو  ندومن  حـضاو  دـننام : دراد ، صاصتخا  نینمؤم  هب  هک  یناـّبر  تاـیانع  یملع و  تاـضافا  مود : عون 
تـسین يربا  زور  چیه  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  دوخ  دنـس  هب  لئاسو  رد  هک  نانچ  تسا ،

ار دیشروخ  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  رگم  دشاب  یفخم  مدرم  رب  لاوز  تقو  هک 

ص:343
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(1) .دنک جاجتحا  دیامن  عیاض  هک  نآ  دشاب و  هتشاد  مامتها  تقو  هب  هک  یسک  يدابآ  ره  لها  رب  سپ  ددرگ ، راکشآ  ات  دنز  بیهن 

مود مسق 

: تسا عون  ود  رب  مه  نآ  مالسلا : هیلع  ترضح  نآ  تبیغ  نامز  عفانم 

باـنج نآ  روهظ  ناـمز  راـظتنا  رب  هک  تسا  يرایـسب  ياـه  باوث  هلمج : زا  تسا ، رایـسب  نآ  تسا و  نینمؤم  هب  صوصخم  لّوا : عون 
ّبترتم تبیغ  رـصع  رد  نانآ  ییابیکـش  ربص و  رب  اه  باوث  زا  هچنآ  زین  و  دمآ ، دـهاوخ  متـشه  شخب  رد  هَّللا  ءاش  نا  تسا و  ّبترتم 

باتک رد  هک  ناـنچ  یناـمز  نینچ  رد  اـه  نآ  کـین  ياـهراک  باوث  ندـش  ربارب  ود  زاـب  و  دروآ ، میهاوخ  شخب  ناـمه  رد  هک  تسا 
تسا رتهب  مادک  متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدش  تیاور  یطاباس  راّمع  زا  نآ  ریغ  یفاک و  لوصا 

؟ امـش زا  رهاظ  ماما  تلود  قح و  روهظ  نامز  رد  تدابع  ای  دـشاب  ناهنپ  لطاب  تلود  رد  هک  نادـناخ  امـش  زا  ماما  اب  هنایفخم  تدابع 
تلود نامز  رد  هک  ناتماما  اب  امش  تدابع  ادخ  هب  تسا  روط  نیمه  ینلع ، هقدص  زا  تسا  رتهب  هَّللاو  ّرـس  رد  هقدص  راّمع ! يا  دومرف :

ار هرکذ -  ّلج  دنوادخ -  هک  یسک  زا  تسا  رتهب  هکراتم ، ماگنه  لطاب و  تلود  رد  نانمشد  زا  امـش  ندیـسرت  و  دشاب ، یفخم  لطاب 
تلود رد  ّتینما  تدابع و  دـننام  لطاب  تلود  رد  سرت  لاح  رد  تدابع  و  دـیامن ، تدابع  قح  تلود  رد  راکـشآ  قح  ماما  روهظ  رد 

اب دشاب و  یفخم  نمـشد  زا  هک  یلاح  رد  دـناوخب  تعامج  ار  شدوخ  بجاو  زامن  هزورما  امـش  زا  کی  ره  هک  دـینادب  .تسین و  قح 
دنوادخ دیامن ، ادا  ار  نآ  شتقو  رد  طیارش  مامت 
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زا هنایفخم  يدارف و  ار  یبجاو  زاـمن  امـش  زا  هک  نآ  ره  و  دـسیون ، یم  وا  يارب  تعاـمج  اـب  هضیرف  زاـمن  هاـجنپ  باوث  ّلـجوّزع -  - 
زا کی  ره  و  دسیون ، یم  يدارف  زامن  جنپ  تسیب و  باوث  وا  يارب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دـناوخب ، طیارـش  مامت  اب  شتقو  رد  نمـشد 

هنـسح امـش  زا  مادک  ره  و  دسیون ، یم  هلفان  زامن  هد  باوث  وا  يارب  دنوادخ  دروآ ، ياجب  طیارـش  اب  شتقو  رد  ار  شا  هلفان  زامن  امش 
شلامعا رگا  دیازفا  یم  ار  امش  زا  نمؤم  تانـسح  ّلجوّزع -  دنوادخ -  و  دسیون ، یم  هنـسح  تسیب  وا  يارب  دنوادخ  دهد  ماجنا  يا 

 - دـنوادخ دـیازفا ، یم  ربارب  نیدـنچ  دـیامن ، ظفح  ار  شنابز  دـنک و  تبظاوم  ار  شدوخ  ماـما و  نید و  هّیقت ، هب  دـنادرگ و  وکین  ار 
(1) تسا …  میرک  ّلجوّزع - 

 - هیلع هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  نامز  هب  صوصخم  لامعا  زا  یضعب  رب  هک  تسا  یمیظع  ياه  رجا  دایز و  ياه  باوث  هلمج : زا  و 
.دروآ میهاوخ  باتک  متشه  شخب  رد  هَّللا  ءاش  نا  و  تسا ، ّبترتم 

میهاربا نب  یلع  ریـسفت  رد  هک  نانچ  تسا ، اه  نآ  باذـع  ریخأت  نداد و  تلهم  نآ  و  تسا ، نیقفانم  نیرفاک و  صوصخم  مود : عون 
تقو رد  دومرف : .یکدـنا  تلهم  هد  تلهم  ار  نارفاـک  سپ  (2) ؛ ًادـْیَوُر » ْمُْهلِْهمَأ  َنیِِرفاکلا  ِلِّهَمَف  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  هللا  همحر  یمق 

(3) .تفرگ دهاوخ  مدرم  ریاس  هیما و  ینب  شیرق و  زا  اه ، توغاط  اه و  رابج  زا  ارم  ماقتنا  مئاق ، ندش  هتخیگنارب 
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موس مسق 

: تسا عون  ود  رب  نآ  و  وا : روهظ  نامز  عفانم 

و نیمز ، تاکرب  روهظ  و  دـالب ، ياـه  هار  تینما  و  لدـع ، روهظ  و  رون ، راـشتنا  لـثم  دوش  یم  تادوجوم  قیـالخ و  لـماش  لّوا : عون 
 … رگید نارک  یب  عفانم  و  ناوارف ، تاکرب  و  یـسک ، هب  يراد  شین  چـیه  ندـناسرن  رازآ  و  ناـیاپراچ ، ناگدـنرد و  یتشآ  حـلص و 

و شناراب ، نامسآ  و  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  فصو  رد  راحب  رد  هک  نانچ 
دننام هک  ییاج  ات  دـنوش  نمیا  ناگدـنرد  و  دـنک ، یم  تنیز  نآ  لـها  يارب  و  دـنروآ ، یمرب  ار  ناـهایگ  نیمز  و  اـه ، هویم  ناـتخرد 

(1) دننک …  یم  ارچ  نیمز  فارطا  رد  ناش  نایاپراچ 

: تسا هنوگ  ود  رب  نآ  و  تسا ، نینمؤم  صوصخم  مود : عون 

زا نتفرگارف  بانج و  نآ  رون  زا  هدافتسا  ترضح و  نآ  روضح  فرش  زا  يرو  هرهب  عافتنا و  نآ  و  اه ، نآ  ناگدنز  يارب  لّوا : هنوگ 
ماما زا  نآ  ریغ  راحب و  رد  هک  نانچ  .تسا  ناشیا  ياه  ندب  زا  اهالب  اه و  يراتفرگ  اه و  يرامیب  ندـش  فرطرب  راوگرزب و  نآ  مولع 

دزاـس و یم  رود  ار  اـه  يراوگاـن  نمؤم  ره  زا  دـنوادخ  دزیخاـپب ، مالـسلا  هیلع  مئاـق  هاـگره  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص 
(2) .دنادرگزاب وا  هب  ار  شیورین 

ماقتنا هوحن  ندرک  هدهاشم  و  ناشرمع ، ندش  ینالوط  و  تشذـگ ، ق »  » فرح رد  هک  تسا  اه  نآ  يورین  ندـش  دایز  عفانم ، نآ  زا  و 
 … رگید ناوارف  عفانم  و  ناشنانمشد ، زا  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح 

نآ روهظ  حرف  یلاحشوخ و  هلمج : زا  ناشیا ، ناگدرم  يارب  مود : هنوگ 
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ٍِذئَمْوَیَو : » هفیرـش هیآ  رد  هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هّجحملا  باتک  رد  هک  نانچ  دوش  یم  لخاد  ناـشیاهربق  هب  ترـضح 
مئاق روهظ  هب  ناشیاهربق  رد  دومرف : ماما  .دنوش  یم  دونـشخ  دنوادخ  يرای  هب  نانمؤم  زور  نآ  رد  و  (1) ؛ ِهَّللا » ِرْصَِنب  َنُونِمْؤُملا  ُحَْرفَی 

.تشذگ تشاد  تلالد  ینعم  نیا  رب  هک  یبلاطم  ل »  » فرح رد  (2) و  .مالسلا هیلع 

ماما زا  راحب  رد  هک  نانچ  .ناشگرم  زا  دعب  تسا  اه  نآ  ندش  هدـنز  نینمؤم ، تاوما  يارب  ترـضح  نآ  روهظ  نامز  عفانم  هلمج  زا  و 
مدرم رب  یناراب  بجر  زا  زور  هد  هیناثلا و  يدامج  هام  رد  دـسر  ارف  شمایق  ماـگنه  نوچ  و  دومرف : هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

یم ناشروبق  رد  ار  نینمؤم  ياه  ندب  اه و  تشوگ  نآ ، هلیـسو  هب  دنوادخ  سپ  دنـشاب ، هدیدن  ار  نآ  ریظن  قیالخ  هک  دیراب  دـهاوخ 
(3) دـننک …  یم  زیمت  كاخ  زا  ار  دوخ  ياهوم  هک  یلاح  رد  دـنیآ  یم  هنیهج »  » يوس زا  هک  مرگن  یم  ار  اـه  نآ  ییوگ  و  دـنایور ،
رد دـنک  اعد  ترـضح  نآ  جرف  يارب  سک  ره  هک  دـمآ  دـهاوخ  زین  مجنپ  شخب  رد  تشذـگ و  بسانم  بلاـطم  زین  ك »  » فرح رد 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  ددرگ ، بایفرش  بانج  نآ  تمدخ  هب  ات  دوش  یم  هدنز  روهظ  نامز 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رون   - 2

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  رون   - 2

رد رگا  هک : نیا  نایب  هب  تسا  لقع  نآ  رب  لـیلد  تسوا ، رون  دوش  یم  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اـعد  هزیگنا  هک  يروما  نیرت  مهم  زا 
چیپ رپ  هار  رد  یکیرات  بش 
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زا یـصالخ  و  دیدش ، اه  نآ  راچد  هک  دوب  مه  يا  هدنهد  رازآ  ياه  گس  كانلوه و  ياه  یگدـنزغل  هار  نآ  رد  و  دـیدوب ، یمخ  و 
صالخ نآ  هلیـسو  هب  هک  دروآ  یغارچ  امـش  يارب  یـسک  هاگ  نآ  دوبن ، رّـسیم  دـنک  نشور  ار  هار  هک  یغارچ  هلیـسو  هب  زج  اـه  نآ 

لمأت هک  نیا  نودـب  دـینک ، اعد  وا  يارب  هک  دزیگنا  یمرب  ار  امـش  ترطف -  عبط و  هکلب -  لقع  دـیتفای ، ییاهر  یهارمگ  زا  دـیدش و 
امـش ییاهر  یـصالخ و  ببـس  راک  نیمه  ضحم  نوچ  .دازآ  ای  دوب  هدرب  لهاج ، ای  دوب  ملاع  نز ، اـی  دوب  درم  وا  هک  نیا  رد  دـییامن 

.دیدرگ امش  ياعد  ثعاب  دش و 

: دراد زاین  لصف  دنچ  هب  اجنیا  رد  نخس  قیقحت  هک  نادب  يدیمهف  ار  بلطم  نیا  هک  نونکا 

.رون ینعم  لّوا :

.تسا نآ  هدنراد  لامک  لیلد  نآ  لامک  فرش و  هناشن  تینارون  هک  نیا  مود :

.تسا رون  شدوجو  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  ترضح -  نآ  هک  نیا  نایب  رد  موس :

.روضح تبیغ و  رد  ترضح  نآ  رون  تاقارشا  نایب  رد  مراهچ :

رون ینعم  لّوا -  لصف 

زا شدوخ  ینـشور  روهظ و  هچ  دـنک ، رهاظ  ار  شدوخ  ریغ  ءایـشا  تسا و  رهاـظ  شدوخ  هک  يزیچ  يارب  تسا  مسا  رون »  » هک نادـب 
رون دـنا : هتفگ  هک  ددرگ  یمرب  ینعم  نیا  هب  هدـش  هک  مه  يرگید  فیرعت  .دـشاب  هدرک  بسک  ار  نآ  دوخ ، ریغ  زا  ای  دـشاب  شدوخ 

هک اریز  دشاب ، یم  شدوخ  روهظ  رب  عرف  نآ  هلیـسو  هب  ءایـشا  ندش  رهاظ  نوچ  دوش ، یم  رهاظ  نآ  هلیـسو  هب  ءایـشا  هک  تسا  يزیچ 
.تسین نآ  یطعم  یش ء  دقاف 
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روظنم رگا  .شدوخ  ریغ  رِهظم  تسا و  رهاظ  دوخ  يدوخ  هب  هریغل ؛» رِهظملا  هسفنب  رهاظلا  : » هدـش هتفگ  رون  فیرعت  رد  هک  نیا  اّما  و 
، درادن هیکت  شدوخ  ریغ  هب  تسه و  شدوخ  زا  رون  روهظ  هک  دشاب  نیا  دوصقم  رگا  یلو  تسا  یتسرد  فیرعت  دشاب ، ام  نایب  نیمه 
، تسا عونمم  مامتان و  دـناسر -  یم  ار  ینعم  نیا  هسفنب  رهاظلا  رد  تیببـس  ءاب  هک  ناـنچ  تسا -  نآ  هب  دنتـسم  رگید  ءایـشا  روهظ  و 

دارفا عماـج  فـیرعت  نیا  سپ  درک ، قـالطا  یقیقح  روـط  هب  ناوـتن  دـنوادخ  ریغ  رب  ار  روـن »  » هملک هک  تسا  نآ  شا  همزـال  هک  اریز 
.تسین

هب هک  تسا  دنوادخ  سدـقا  تاذ  نآ  يالعا  ّدـح  تسا ، توافتم  نآ  دارفا  هک  تسا  یکّکـشم  یّلک  فیراعت -  نیا  همه  ربانب  رون - 
شوخ هچ  .راونا و  مامت  هدـننیرفآ  تسا و  جراخ  تاـنکمم  زرم  ّدـح و  زا  و  هدرک ، رهاـظ  ار  شدوخ  ریغ  تسا و  رهاـظ  دوخ  يدوخ 

: دنا هتفگ 

ِهِرُون ِطْرَِفل  یفَتْخا  َوُه  ْنَم  ای 

ِهِروُهُظ ِیف  ُنِطابلا  ُرِهاّظلا 

.تسا نطاب  شا  يراکشآ  روهظ و  رد  هک  يرهاظ  يا ؛ هدش  یفخم  شرون  تّدش  رثا  رب  هک  نآ  يا 

لاعتم دـنوادخ  رب  رون  قالطا  نایب  نیا  اب  تسا ، اه  ضرع  اه و  رهوج  مامت  هدـننک  راکـشآ  هکلب  ضرع ، هنو  تسا  رهوج  هن  رون  نیا 
نیا لاثما  ندرمش و  زاجم  فّلکت و  هب  يزاین  چیه  .تسا  نیمزو  اه  نامـسآ  رون  دنوادخ  (1) ؛ ِضْرَألاَو » ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهَّللَا  : » هیآ رد 

باتک رد  هک  ییاعد  تسا  هنوگ  نیمه  و  درادن ، اه 

ص:349
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مالک نیا  حرش  (1) و   … «. ٍرُون یلَع  ٌرُون  ِهَّللا  ِمِْسب  ِروُّنلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » هک هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  تاوعدلا  جـهم 
.دراد يرگید  ياج 

نب دمحم  ترضح  ام  بیبح  ربمغیپ و  سدقم  دوجو  نآ  يالعا  قادصم  هک  دوش  یم  عقاو  رهوج »  » ناونع تحت  رون  زا  يرگید  مسق 
هیلع ماما  سّدـقم  دوجو  .تسا  هداد  رارق  دوخ  رون  لثم  ار  ترـضح  نآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  دـبع 

یفلتخم تاجرد  هک  يرگید  ماسقا  تسا و  ملاع  رهوج ، رون  ماسقا  زا  و  دمآ -  دـهاوخ  هک  نانچ  تسا - ، مسق  نیمه  زا  زین  مالـسلا 
.دنراد

همه رب  رون  قالطا  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  .اه  نیا  لاثما  غارچ و  قرب و  رون  دننام : تسا ، دراو  ضرع »  » ناونع رد  رون  زا  يرگید  مسق 
ره هک  اریز  تسین ، یفالتخا  تسه  رون  هیآ  ریـسفت  رد  هک  یتایاور  نایم  رد  هک  دوش  یم  حـضاو  نایب  نیا  اب  و  تسا ، تقیقح  اه  نیا 

.مدرک یم  ادا  اجنیا  رد  ار  قیقحت  ّقح  دوبن  بلطم  ندش  ینالوط  سرت  رگا  و  تسا ، رون  قیداصم  زا  یکی  نایب  اه  نآ  زا  کی 

تسا تفارش  هناشن  تینارون  مود -  لصف 

بحاص تفارـش  هناشن  تینارون  هک  تسین  يدـیدرت  دـنراد ، رگیدـکی  قوف  تاجرد  هک  دراد  یناوارف  ماسقا  رون  هک  یتسناد  نوچ  و 
هب نآ -  رب  لیلد  و  تسین ، نآ  رب  یماهبا  هدرپ  چـیه  حـضاو و  ًالماک  رما  نیا  .تسا  تفارـش  لامک  لیلد  نآ ، لامک  و  تسا ، شیوخ 

: هلمج زا  تسا ، رایسب  تایاور  تایآ و  لقع -  هفاضا 

.تسا سب  ام  بولطم  تابثا  يارب  هک  هدومرف  فصو  یلاعتم  تفص  نیا  اب  ار  دوخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  رون ؛ هیآ   - 1

ص:350
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َلَعَجَو : » دیامرف یم  ّلجوّزع -  دنوادخ -  تسا ، هدش  دراو  هام  دیـشروخ و  شنیرفآ  رطاخ  هب  مدرم  رب  نانتما  ماقم  رد  هک  یتایآ   - 2
.داد رارق  غارچ  ار  دیشروخ  رون و  اه  نامسآ  رد  ار  هام  و  (1) ؛ ًاجارِس » َسْمَّشلا  َلَعَجَو  ًارُون  َّنِهِیف  َرَمَقلا 

هب دنگوس  (2) ؛ اهالَت » اذِإ  ِرَمَقلاَو  اهاحُـضَو * ِسْمَّشلاَو  : » هیآ نیا  دـننام  دـنک ، یم  داـی  دـنگوس  دیـشروخ  هاـم و  هب  هک  یتاـیآ   - 3
.دیآرد نآ  یپ  هک  یماگنه  هام  هب  دنگوس  و  نآ ، تشاچ  ماگنه  دیشروخ و 

 - راحب رد  هک  نانچ  هدـش ، دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رون  هرابرد  هک  تسا  یتایاور  هلمج  زا  تسا ، دایز  ًاّدـج  تاـیاور ، اـّما  و 
شنیرفآ زا  شیپ  لاس  رازه  ود  زا  امهیلع -  هَّللا  تاولص  یلع -  دمحم و  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مشـش -  دّلجم 

شیارب يا  هدنـشخرد  هخاش  هشیر و  دندید ، ار  رون  نآ  ناگتـشرف  هک  یماگنه  دـندوب ، رون  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هاگـشیپ  رد  قلخ ،
زا يرون  نیا  دومرف : یحو  اه  نآ  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  تسیچ ؟ رون  نیا  ام  يادـخ  راگدرورپ و  دـنتفگ : سپ  دـندرک ، هدـهاشم 

يارب تماما  و  نم ، ربمغیپ  هدـنب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  يارب  تّوبن  تسا ، تماـما  نآ  هخاـش  تّوبن و  نآ  لـصا  تسا ، نم  رون 
(3) .مدرک یمن  قلخ  ار  مناگدیرفآ  دندوبن  ود  نیا  رگا  و  دوب ، دهاوخ  نم  ّیلو  تّجح و  یلع 

زا شیپ  ار  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  دـنوادخ  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  ناـمه  رد  و 
نامسآ هن  هک  یماگنه  دیرفآ ، مدآ  تقلخ 

ص:351
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سابع .تشاد  دوجو  یخزود  هن  یتشهب و  هن  و  یهام ، هن  باتفآ و  هن  يرون ، هن  یتملظ ، هن  يا ، هدرتسگ  نیمز  هن  دوب و  يا  هدـش  اـنب 
اب دـنک ، قلخ  ار  اـم  درک  هدارا  دـنوادخ  یتـقو  ومع ! يا  دومرف : هَّللا ؟ لوسر  اـی  دوب  هنوگچ  امـش  شنیرفآ  يادـتبا  سپ  درک : ضرع 

حور اـب  ار  رون  سپـس  درک ، قلخ  یحور  نآ  اـب  درک و  ملکت  يرگید  هملک  هب  سپـس  دـیرفآ ، يروـن  نآ  زا  تفگ ، نخـس  يا  هملک 
دوبن و یحیبست  هک  یهاگ  میتفگ ، یم  حیبست  ار  وا  ام  درک ، قلخ  ار  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  نم و  هاگ  نآ  دینادرگ ، جوزمم 

.دوبن یسیدقت  هک  یماگنه  میدرک ، یم  شسیدقت 

رون تسا و  نم  رون  زا  شرع  دیرفآ ، نآ  زا  ار  شرع  سپ  تفکـش ، ارم  رون  دـنیرفایب ، ار  قلخ  هک  درک  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  نوچ  و 
رون دنتـسه و  یلع  رون  زا  ناگتـشرف  سپ  دـیرفآ ، ار  هکئالم  نآ  زا  تفکـش و  ار  یلع  مردارب  رون  سپـس  تسا ، لـضفا  شرع  زا  نم 
سپ دـیرفآ ، ار  نیمز  اه و  نامـسآ  نآ  زا  تفکـش و  ار  مرتخد  رون  هاگ  نآ  تسا ، هکئـالم  زا  لـضفا  یلع  و  تسادـخ ، رون  زا  یلع 
نیمز اـه و  نامـسآ  زا  همطاـف  مرتخد  تسا و  دـنوادخ  رون  زا  همطاـف  مرتخد  رون  و  تسا ، همطاـف  مرتخد  رون  زا  نیمز  اـه و  نامـسآ 

تسا و نسح  مدنزرف  رون  زا  هام  دیشروخ و  سپ  دیرفآ ، هام  دیشروخ و  رون  نآ  زا  تفاکش و  ار  نسح  رون  نآ  زا  سپ  .تسا  لضفا 
روح تشهب و  نآ  زا  تفاکش و  ار  نیسح  مدنزرف  رون  سپـس  .تسا  رترب  هام  دیـشروخ و  زا  نسح  تسا و  دنوادخ  رون  زا  نسح  رون 

زا نیـسح  مدنزرف  تسا ، دنوادخ  رون  زا  نیـسح  مدنزرف  رون  تسا و  نیـسح  مدنزرف  رون  زا  نیعلا  روح  تشهب و  هک  دیرفآ ، ار  نیعلا 
(1) .تسا لضفا  نیعلا  روح  تشهب و 

ص:352
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يارب نامـسآ  رد  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  ترـضح  روـن  یگدنـشخرد  رب  دراد  تلـالد  هک  تـسا  ییاـه  نآ  تاـیاور ، هـلمج  زا  و 
وا رون  ترضح  نآ  بارحم  زا  هک  اهزامن  عقاوم  رد  ایند  رد  و  داد ، رارق  اه  نآ  رب  ار  تملظ  لاعتم ، دنوادخ  هک  نآ  زا  سپ  ناگتشرف 

.دنکفا یم  وترپ  نامسآ  ناگتشرف  يارب 

.دش يراددوخ  اه  نآ  ندروآ  زا  راصتخا  رطاخ  هب  هک  تسا  روکذم  راحب  مهد  دلجم  رد  ثیدح  ود  ره  و 

بـسح هب  تماـیق  زور  رد  نینمؤم  روـن  تاـجرد  بتارم و  تواـفت  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  تسا  ییاـه  نآ  تاـیاور : هلمج  زا  زین  و 
رب تفگ : هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرافغ  رذوبا  زا  راحب  موس  دـّلجم  رد  هک  نانچ  اه ، نآ  نامیا  توافت 
هاگ نآ  مریگ  یم  ار  وا  تسد  مزیخ و  یمرب  سپ  دوش  یم  دراو  نم  رب  نادیفـسور  ياوشیپ  ناـنمؤم و  ریما  مچرپ  رثوک  ضوح  راـنک 

؟ دـیدرک راـتفر  هنوگچ  نم  زا  دـعب  نیلقث  دروم  رد  میوـگ : یم  اـه  نآ  هب  .دوـش  یم  دیفـس  شباحـصا  ياـه  تروـص  وا و  تروـص 
، میدومن هزرابم  وا  تمدخ  رد  و  میدرک ، يرای  ار  رغـصا  لقث  میدومن و  قیدصت  ار  وا  و  میدرک ، يوریپ  ربکا  لقث  زا  تفگ : دنهاوخ 

دنهاوخن هنـشت  نآ  زا  سپ  هک  يروط  هب  دنوش  باریـس  ات  دنماشآ  یم  ناشیا  و  دیماشایب ، دیوش  باریـس  هک  اجنآ  ات  میوگ : یم  سپ 
هراتـس نیرت  هدنـشخرد  ناسب  هدراهچ و  بش  هام  نوچمه  ناشدوخ  ياـه  هرهچ  هدـمآرب و  دیـشروخ  نوچمه  ناـشماما  هرهچ  دـش ،

(1) .دشخرد یم  نامسآ 

ص:353
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تسا رون  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دوجو  هک  نیا  نایب  رد  موس -  لصف 

: میوگ یم  نخس  بلطم  ود  هرابرد  اجنیا 

.تسا رون  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نیا  لّوا : بلطم 

.تسا رون  صوصخ -  روط  هب  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما  دوجو  هک  نیا  مود : بلطم 

هیلع ماما  هک  تسین  يدیدرت  و  دنک ، رهاظ  ار  دوخ  ریغ  دشاب و  رهاظ  شدوخ  هک  تسا  يزیچ  رون  هک  دـش  هتـسناد  نوچ  لّوا : بلطم 
هب مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  اذل  .تسا  تاقولخم  نیرترهاظ  نیرتراکـشآ و  دراد  هک  یتالالد  تالامک و  بسح  هب  مالـسلا 
هک یلاح  رد  دنک  حبـص  تما  نیا  زا  سک  ره  دومرف … : نینچ  میدروآ -  باتک  لّوا  شخب  رد  هک  یثیدح  رد  ملـسم -  نب  دـمحم 

 … دش دهاوخ  نادرگرس  هارمگ  دشاب ، هتشادن  لداع  رهاظ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  يوس  زا  بوصنم  ماما 

.تسا وا  تالالد  تالامک و  بجوم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نیاربانب 

هک لاـح  نیع  رد  وا  یلو  ددرگ ، رهاـظ  اـه  نآ  يارب  تسا  نکمم  دوش و  بیاـغ  یهورگ  زا  تسا  نکمم  یهاـگ  ماـما  صخـش  هتبلا 
زا هک  یماگنه  دومرف -  رمع  نب  لّضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  روط  نامه  تسا ، يراکـشآ  روهظ و  ياهتنم  رد  تسا  بیاغ 
وا هب  ترضح  نآ  درک -  هیرگ  ددرگ  یم  هتشارفا  تبیغ  نامز  رد  هبتشم  ياه  مچرپ  و  دوش ، یم  دایز  اه  ههبش  هک  دینش  ترضح  نآ 

.تسا رت  نشور  باتفآ  نیا  زا  ام  رما  هَّللاو ! دومرف : .يرآ  درک : ضرع  ینیب ؟ یم  ار  باتفآ  نیا  دومرف :

ص:354
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ترضح نآ  تبیغ  رطاخ  هب  تّجح  ترضح  تبیغ  نامز  رد  نتسیرگ  تلیـضف  رد  متـشه ، شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  ربخ  نیا  مامت 
.دمآ دهاوخ  هیلع -  هَّللا  تاولص  - 

، وت نیمز  يارب  اهلا ! راب  دومرف : نینچ  هفوک  دجسم  رد  ربنم  رب  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  و 
تلئالد ات  دزومایب  اه  نآ  هب  ار  تملع  و  دـنک ، ییامنهار  تدوخ  نید  يوس  هب  ار  اه  نآ  هک  تسه  تقلخ  رب  وت  زا  یتّجح  راـچان  هب 

تسا راکشآ  ای  وت  تّجح  نآ  دندرگن ، هارمگ  يدومرف -  تیاده  وا  هلیـسو  هب  ار  اه  نآ  هک  نآ  زا  سپ  نانآ -  ناوریپ  دوشن و  لطاب 
نامز رد  ای   ] هدش تیاده  مدرم  هک  یماگنه  وا  صخش  رگا  دنرب ، یم  رـس  هب  شراظتنا  رد  هک  تسا  یفخم  ای  دوش ، یمن  تعاطا  هک 
شقن تباث و  نینمؤم  ياه  لد  رد  وا  بادآ  و  دنام ، دهاوخن  یفخم  اه  نآ  زا  وا  ملع  دوش  بیاغ  نانآ  رظن  زا  دنشاب  [ شمارآ حلص و 

(1) .دننک یم  لمع  نآ  هب  ناشیا  تسا و  هتسب 

، دراد تلالد  نآ  رب  میدرک ، رکذ  موس  شخب  رد  زین  شخب و  نیمه  رد  هک  یبلاطم  مالـسلا ، هیلع  ماما  دوجو  هب  تانکمم  روهظ  اّما  و 
یبلاطم ك »  » فرح رد  هک  نانچ  هدوبن ، مالسلا  مهیلع  ناماما  دوجو  هب  زج  مولع  فشک  هتـشذگ ، اه  نیا  زا  .مینک  یمن  رارکت  اجنیا 

: میروآ یم  ار  اه  نآ  زا  یضعب  هک  تسه  هراب  نیا  رد  زین  یحیرص  تایاور  میتفگ ، هنیمز  نیا  رد 

زا تفگ : هک  هدرک  تیاور  یلباک  دلاخوبا  زا  یفاک  لوصا  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیش   - 1

ص:355
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شربماـیپ و دـنوادخ و  هب  سپ   (1) ؛» اْنلَْزنَأ يِذَّلا  ِروُّنلاَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللِاب  اُونِمآَف  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوبا  ترـضح 
تسا مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  زا  ناماما  رون  مسق  ادخ  هب  رون  دلاخوبا ، يا  دومرف : مدیـسرپ ، .دیروآ  نامیا  میدرک  لزان  ام  هک  يرون 

اه نآ  نیمز  اه و  نامـسآ  رد  ادـخ  رون  هک  مسق  ادـخ  هب  هتفای ، لوزن  هک  دنتـسه  يرون  دـنگوس - ! ادـخ  هب  نانآ -  تماـیق ، زور  اـت 
.دنتسه

ُهَعَم َلِْزنُأ  يِذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتاَو   » لاعتم دنوادخ  هدومرف  هب  عجار  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  نینچمه   - 2
نینمؤملا و ریما  اجنیا  رد  رون  دومرف : .دنراگتـسر  نانآ  دـندرک ، يوریپ  تفای ، لوزن  وا  اب  هک  يرون  زا  (2) و  ؛» َنوُِحْلفُملا ُمُه  َِکئلوُأ 

(3) .دنتسه مالسلا  مهیلع  ناماما 

يرون امش  يارب  (4) و  ؛» ِِهب َنوُشْمَت  ًارُون  ْمَُکل  ْلَعْجَیَو  : » هیآ هرابرد  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  زین  و   - 3
(5) دییامن …  ادتقا  وا  هب  هک  یماما  ینعی  دومرف : .دینک  یگدنز  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  دهد  رارق 

هک نآ  ره  (6) و  ؛» ًارُون َُهل  ُهَّللا  ِلَعْجَی  َْمل  ْنَمَو  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  و   - 4
دوخ ياـج  رد  هک  يرگید  ثیداـحا  (7) و  .مالـسلا اهیلع  همطاف  نادـنزرف  زا  یماما  ینعی  دومرف : .دـهدن  رارق  شیارب  يرون  دـنوادخ 

.دوش هعجارم 

ص:356
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هیآ 28. دیدح ، هروس  . 671 - 4

.1/195 یفاک : . 672 - 5
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.تسا رون  صوصخ  روط  هب  هادف -  انحاورا  هَّللا -  هیقب  ترضح  دوجو  هک  نیا  نایب  رد  مود : بلطم 

: هلمج زا  تسا  تیاور  دنچ  دمآ -  دهاوخ  مراهچ  لصف  رد  هچنآ  رب  هفاضا  بلطم -  نیا  رب  لیلد :

وا هلیـسو  هب  نیمز  يدوز  نیمه  هب  هک  نآ  راونا  رون  هدـمآ : نینچ  ترـضح  نآ  فـصو  رد  هعماـج  ياـه  تراـیز  زا  یـضعب  رد   - 1
 … دوش یم  كانبات 

(1) .نیمز نامسآ و  رد  ادخ )  ) وا رون  و  میناوخ : یم  رگید  ترایز  رد   - 2

(2) .دنوش یم  تیاده  وا  هلیسو  هب  نایوج  تیاده  هک  دنوادخ  رون  يا  وت  رب  مالس  هدمآ : ترضح  نآ  هعمج  زور  ترایز  رد  و   - 3

َكُؤآیِـضَو ُقِّلَأَتُملا  َكُرُون  : » میناوخ یم  نینچ  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح  فصو  رد  نابعـش  همین  بش  ياـعد  رد  و   - 4
 … «. ُقِرْشُملا

تنیز : » ینعم هب  ای  .دبات و  یم  یصوصخم  روط  هب  شفیرـش  دوجو  قارـشا  رون و  روهظ  اب  هک  تسا  یگدنـشخرد  ینعم  هب  ای  ّقلأتم :
نآ نوچ  تسا ، همـصاخم » يارب  هدش  هدامآ  : » ینعم هب  ای  .تسا و  هتـسارآ  یـصاخ  فاطلا  صوصخم و  رویز  اب  نوچ  .تسا  هدرک »

 -. تسا هدمآ  رایسب  ثیداحا  رابخا و  رد  هک  نانچ  دنک -  یم  بلط  ار  رایخا  ناکین و  ياهب  نوخ  ترضح 

رب تفگ : ینئادـم  دـمحم  نب  داـّبع  هک  دـنا  هدروآ  راـحب  رد  یـسلجم  لـئاسلا و  حـالف  رد  سوواـط  نبا  دیـس  هک  تسا  یتـیاور   - 5
رد مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح 

ص:357
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ِّلُک َعِماس  ْيَأ  : » تفگ یم  دوب و  هتشادرب  نامـسآ  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  هتفای ، تغارف  رهظ  زامن  زا  هک  یماگنه  مدش  دراو  هنیدم 
.دروآ میهاوخ  باتک  متفه  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  هک  ییاعد  رخآ  ات  ٍتْوَص » … 

هدنریگ ماقتنا  اه و  نآ  قباس  دمحم و  لآ  رون  يارب  دومرف : يدرکن ؟ اعد  تدوخ  يارب  ایآ  مدرگ  تیادف  مدرک : ضرع  دیوگ : يوار 
نآ تقو  ره  دومرف  دنادرگ ؟ امش  يادف  ارم  ادخ  دوب ، دهاوخ  یک  وا  جورخ  متشاد : هضرع  .مدرک  اعد  ناشنانمشد  زا  دنوادخ  رما  هب 

ضرع .تسه  یفلتخم  ياـه  هناـشن  يرآ ، دومرف : تسه ؟ يا  هناـشن  جورخ  زا  شیپ  متفگ : .دـهاوخب  تسا ، وا  نآ  زا  رما  قلخ و  هک 
و دـناشوپب ، ار  نارهت ) اـی  دادـغب   ) ءاروز لـها  هک  يا  هنتف  برغم و  زا  یمچرپ  قرـشم و  زا  يا  ّهباد  جورخ  دوـمرف : هچ ؟ لـثم  مدرک :

(1) .دنک یم  دهاوخب  ادخ  هچنآ  هبعک و  هناخ  هدرپ  ندرب  امغی  و  نمی ، رد  دیز  میومع  نادنزرف  زا  یکی  جورخ 

نینمؤملا ریما  مدید  مدش  هفوک  دجسم  لخاد  دومرف : هک  هدش  تیاور  يراصنا  هَّللا  دبع  نب  رباج  زا  نآ  ریغ  ناهربلا و  ریـسفت  رد   - 6
امش هدنخ  بجوم  هچ  نینمؤملا  ریما  ای  مدرک : ضرع  .دنک  یم  مّسبت  دسیون و  یم  يزیچ  تشگنا  اب  هیلع -  همالـسو  هَّللا  تاولـص  - 

ضرع .درادـن  تفرعم  تسا  هتـسیاش  هک  يروط  هب  نآ  ینعم  هب  یلو  دـناوخ  یم  ار  هیآ  نیا  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دومرف : هدـش ؟
هلآو هیلع  هللا  یلـصدمحم  هوکـشم  ٍهوکْـشِمَک -  ِهِرُون  ُلَثَم  ِضْرَـألاَو  ِتاومَّسلا  ُرُون  ُهَّللَا  : » دومرف نینمؤملا ؟ ریما  اـی  هیآ  مادـک  مدرک :

نب یلع  ٌّيِّرُد -  ٌبَکْوَک  ُهَّنَأَک  دنشاب -  یم  نیسح  نسح و  ٍهَجاجُز -  ِیف  نینمؤملا - ) ریما   ) متسه نم  حابصم  ٌحابْصِم -  اهِیف  تسا - 
ْنِم ُدَقُوی  تسا -  نیسحلا 

ص:358
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نب یلع  ٍهَِّیبْرَغ -  الَو  تسا -  رفعج  نب  یسوم  ٍهَِّیقْرَـش -  ال  تسا -  دمحم  نب  رفعج  ٍهَنُوْتیَز -  تسا -  یلع  نب  دمحم  ٍهَکَرابُم -  ٍهرَجَش 
نب نسح  ٍرُون -  یلَع  ٌرُون  تسا -  دمحم  نب  یلع  ٌران -  ُهْسَسْمَت  َْمل  َْولَو  تسا -  یلع  نب  دمحم  یُِضی ُء -  اُهْتیَز  ُداکَی  تسا -  یـسوم 

(1) «. ٌمِیلَع ْیَش ٍء  ِّلُِکب  ُهَّللاَو  ِساّنِلل  َلاْثمَألا  ُهَّللا  ُبِرْضَیَو  تسا -  يدهم  مئاق  ُءآشَی -  ْنَم  ِهِرُوِنل  هَّللا  يِدْهَی  تسا -  یلع 

رون رد  شناوریپ  دـنک و  یم  تیادـه  رون  هب  تسا و  رون  زا  وا  تسا و  رون  ترـضح  نآ  دوـجو  هک  هنوگناـمه  هک : نیا  بلاـج  هتکن 
شـش هاجنپ و  تسیود و  لاس  مظعملا  نابعـش  همین  شتدالو  خیرات  میتفگ ، ًالبق  هک  نانچ  تسا -  رون  مه  شتدالو  خـیرات  دنتـسه ،
.دهد رارق  شنایعیش  نارای و  زا  ار  ام  دنوادخ   (2) .تسا قباطم  دجبا  باسح  هب  فورح  ددع  رظن  زا  رون »  » هملک اب  خیرات  نیا  هدوب و 

روضح تبیغ و  نامز  روهظ و  زاغآ  رد  ترضح  نآ  رون  تاقارشا  نایب  رد  مراهچ -  لصف 

میهاربا يارب  اه  نامسآ  توکلم  هک  یماگنه  دیدرگ ، راکـشآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  يارب  ترـضح  نآ  رون  قارـشا  توکلم  ملاع  رد 
.دمآ و دهاوخ  هادف -  انحاورا  رصع -  ماما  زا  ندرب  مان  زاوج  لیالد  نمض  متشه  شخب  رد  نآ  ثیدح  هک  دش ، فشک  مالسلا  هیلع 

.دیسر تداهش  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یماگنه  دش  راکشآ  ناگتشرف  يارب  ترضح  نآ  رون  زین 

ص:359

هیآ 35. رون ، هروس  3/136 ؛ ناهرب : ریسفت  . 678 - 1
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یثیدح رد  هّماع  قیرط  زا  مارملا  هیاغ  رد  هک  نانچ  دش ، راکشآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصءایبنالا  متاخ  ترضح  يارب  جارعم  بش  نینچمه 
؟ ینیبب ار  تدوخ ) يایـصوا   ) اه نآ  يراد  تسود  دمحم ! يا  هدـمآ : جارعم  فصو  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ینالوط 
نیـسح و نسح و  همطاف و  یلع و  هاـگان  مدـش  هجوتم  نوچ  .نک  هجوت  شرع  تسار  تمـس  هب  دومرف : راـگدرورپ ! يا  يرآ  متفگ :
دمحم و نب  یلع  یلع و  نب  دـمحم  یـسوم و  نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع 

هراتـس دننام  اه  نآ  طسو  رد  يدهم -  ینعی  وا -  دنرازگ و  یم  زامن  هداتـسیا  رون  زا  يدور  رد  هک  مدید  ار  يدـهم  یلع و  نب  نسح 
(1) .دوب ناشخرد  يا 

نآ یهاوخ  یم  دمحم ! يا  هدـمآ : نینچ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  جارعم  بش  فصو  رد  هعیـش  قیرط  زا  باتک  نامه  رد 
بلاط و یبا  نب  یلع  هاگان  متفر  شیپ  متـساخرب  .زیخرب  تیور  شیپ  هب  دومرف : دـنوادخ  سپ  اراگدرورپ ! يرآ  متفگ : ینیبب ؟ ار  اـه 
یـسوم و نب  یلع  رفعج و  نب  یـسوم  دـمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دـمحم  نیـسحلا و  نب  یلع  یلع و  نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح 
(2) .دوب ناشخرد  هراتس  دننام  نانآ  نایم  رد  يدهم -  وا -  دندوب و  مئاق  تّجح  یلع و  نب  نسح  دمحم و  نب  یلع  یلع و  نب  دمحم 

.دمآ دهاوخ  ثیدح  نیا  مامت  متشه  شخب  رد  یلاعت  هَّللا  ءاش  نا 

نیا لّوا : دراد ، صاـخ  یگژیو  ود  ثیدـح  ود  نیا  بجوم  هب  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّـجع  نسحلا -  نب  هجح  یلوم  رون  میوگ : یم 
هراتس دننامه  راونا ، نایم  رد  هک 

ص:360

.194 مارملا : هیاغ  . 680 - 1
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هک تسا ، مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاس  زا  رت  لماک  رت و  مامت  ناکما  ملاع  رد  ترـضح  نآ  روهظ  هک  رطاخ  نیدب  تسا ، ناشخرد 
یلاـعت هَّللا  ءاـش  نا  هک  ناـنچ  ددرگ ، یم  ماـجنا  ترـضح  نآ  تسد  هب  ناـمیا  لـها  تمظع  تکوش و  نید و  لـماک  يزوریپ  هبلغ و 

.دش دهاوخ  حضاو 

: تسا هدیسر  رظن  هب  نآ  تمکح  يارب  هجو  جنپ  هدش ، عقاو  راونا  طسو  رد  بانج  نآ  رون  هک  نیا  مود :

مامت رد  هکلب  تسا ، مولعم  ناـگرزب  هویـش  زا  هک  ناـنچ  تسا ، تلزنم  ماـقم و  يدـنلب  تعفر و  تفارـش و  هناـشن  لـیلد و  نیا  کـی :
نیرت اهبنارگ  دیامن ، بصن  نآ  رب  يددعتم  ياهرهوگ  هک  دزاسب  يرویز  دهاوخب  يرگرز  هاگره  دوش ، یم  هدید  شور  نیا  فانصا 

.تسا رهام  رگتعنص  ره  همانرب  نیا  دهد ، یم  رارق  طسو  رد  ار  اهرهوگ  نیرتابیز  و 

(1) .تسا نآ  ياهاج  نیرت  هنالداع  نیرتهب و  زیچ ، ره  طسو  هک : هدرک  تیاکح  نیعلا  باتک  زا  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  و 

زا قالخالا  مراکم  باتک  رد  .تسشن  یم  دوخ  باحصا  طسو  ترضح  نآ  هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فاصوا  رد  و 
دمآ یم  یبیرغ  صخش  یتقو  هک  تسـشن  یم  دوخ  باحـصا  نایم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تفگ : هک  هدش  تیاور  رذوبا 

(2) دیسرپ …  یم  هک  نیا  ات  تسا ، مادک  مرکا  ربمغیپ  تسناد  یمن 

ياهاج فرشا  هک  ار  رومعملا  تیب  لاعتم  دنوادخ  هک : نیا  ینعم  نیا  دّیؤم 

ص:361

.1/224 نایبلا : عمجم  . 682 - 1
{. توریب پاچ   } 16 قالخالا : مراکم  . 683 - 2
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و طسو ، تسا -  ءاضعا  فرـشا  هک  ار -  ناسنا  بلق  نیمز و  طسو  رد  ار  هبعک  زین  هداد و  رارق  اـه  نامـسآ  طـسو  رد  تسا  ینامـسآ 
طـسو رد  سودرف  اه و  نآ  طسو  رد  تسا -  تارایـس  نیرت  ینارون  نیرت و  میظع  هک  دیـشروخ -  و  مشچ ، طسو  ار  مشچ  کمدرم 

.دراد رارق  تشهب 

ود ره  نایم  هلـصاف  هک  تسه  هجرد  دص  تشهب  رد  هک : هدش  تیاور  یندـم  ناخ  یلع  دیـس  ینابر  ملاع  فیلأت  نیکلاسلا  ضایر  رد 
ياهاج نیرت  طسو  نآ  دراد و  رارق  نآ  رب  شرع  هک  تسا  سودرف  نآ  تاجرد  نیرتالاب  و  تسا ، نیمز  نامسآ و  نیب  هلـصاف  هجرد 

(1) .دیهاوخب ار  سودرف  دنوادخ  هاگرد  زا  دیدرک  اعد  رگا  سپ  دریگ ، یم  همشچرس  اجنآ  زا  تشهب  ياهرهن  تسا و  تشهب 

ندـع تشهب  تشهب ، رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  لزنم  اـّما  و  دوـمرف : هک  تـسا  يورم  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملا  ریما  زا  راـحب  رد  و 
دیسر اجنیا  ات  نخـس  و   ) تسا هلالج  ّلج  نامحر  دنوادخ  شرع  هب  ياج  نیرت  کیدزن  دراد و  رارق  تشهب  طسو  رد  نآ  (2) و  تسا

(3) .دنشاب یم  هناگ  هدزاود  ناماما  دنراد ، ینکس  تشهب  رد  وا  اب  هک  اه  نآ  و  دومرف ): هک 

تبظاوم تظفاحم و  هنایم ) زامن   ) یطـسو هالـص  رب  هک  دـنک  یم  رما  ار  دوخ  ناگدـنب  لاعتم  دـنوادخ  هک : نیا  زین  هجو  نیمه  دـّیؤم 
نآرق رد  زین  و  تسا ، هدومرف  دزشوگ  ار  اهزامن  رب  تبظاوم  یّلک  روط  هب  لّوا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دنشاب ، هتشاد 

ص:362

.6/70 نیکلاسلا : ضایر  . 684 - 1
«، ندـع تشهب   » ربخ نیا  رد  هدـش و  هدـیمان  سودرف »  » لّوا ربخ  رد  اذـل  .دـشاب  هتـشاد  مان  ود  تشهب  نیا  هک  دراد  لامتحا  . 685 - 2

{ فلؤم  } .ملاعلا وه  یلاعت  هَّللاو 
.10/22 راونالا : راحب  . 686 - 3
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.میداد رارق  هنایم  یتّما  ار  امش  نینچ  نیا  و  (1) ؛ ًاطَسَو » ًهَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو  : » هدمآ

بحتـسم هدـش و  بیغرت  هام ) همین  زور  هس   ) ضیب مایا  هزور  اذـل  هدیـشخب ، صاخ  یتفارـش  ار  هام  ره  همین  لاـعتم  دـنوادخ  نینچمه 
اه نآ  ياهطسو  روما  نیرتهب  (2) ؛ اهُطَسْوَأ » ِرُومُألا  ُْریَخ  : » هک هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  روهـشم  ثیدح  رد  .تسا و 

.تسا

 … رگید رایسب  دهاوش  و 

شرون دـسر  یم  نامـسآ  طسو  هب  دیـشروخ  یتقو  هک  نانچ  مه  تسا ، ترـضح  نآ  رون  راشتنا  روهظ و  لامک  هب  هراشا  هک  نیا  ود :
.تسا حضاو  رپ  هک  دسر  یم  یلعا  ّدح  هب  نآ  ییانشور  ددرگ و  یم  راکشآ  اهرهش  همه  رد  ناگدید  مامت  يارب 

ماما يوس  هب  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  راظنا  هتـسویپ  نوچ  و  ددرگ ، یم  هجوتم  نآ  يوس  هب  راظنا  دوش  عقاو  طسو  هک  يزیچ  ره  هس :
 - هدومرف نیمـضت  ترـضح  نآ  تسد  هب  ار  ناشنانمـشد  زا  ماـقتنا  هداد و  هدـعو  ار  شروهظ  لاـعتم  دـنوادخ  نوـچ  هدوـب -  بیاـغ 

.تسا هداد  رارق  اه  نآ  راونا  طسو  رد  ار  شکرابم  رون  ّلجوّزع -  دنوادخ - 

دوش یم  یهتنم  ترضح  نآ  هب  مالسلا  مهیلع  نیشیپ  ناربمغیپ  نیموصعم و  همئا  مولع  تالامک و  هک  دشاب  نیا  هب  هراشا  دیاش  راهچ :
دوش یم  یهتنم  نآ  طـسو  هب  دـشاب  يا  هریاد  فارطا  هک  یفلتخم  طوطخ  هک  يروط  هب  میدرک -  ناـیب  ك »  » فرح رد  هک  ناـنچ  - 

.دنمان یم  زکرم  ار  نآ  تئیه  ياملع  هک 

طسو رد  نامز -  بسح  هب  مالسلا -  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  هک  نیا  هب  هراشا  جنپ :

ص:363

هیآ 143. هرقب ، هروس  . 687 - 1
.8/346 هعیشلا : لئاسو  . 688 - 2
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.دراد تلالد  نآ  رب  تنس  نآرق و  هک  تسا  تایرورض  هلمج  زا  نایعیش  دزن  ناماما  تعجر  نوچ  تسا ، عقاو  ناماما 

ایند رد  ترضح  نآ  رون  یگدنشخرد 

ایند رد  ترضح  نآ  رون  یگدنشخرد 

: تسا مسق  دنچ  ایند  رد  ترضح  نآ  فیرش  رون  یگدنشخرد 

.تدالو ماگنه  لوا :

.تبیغ روهظ و  نامز  رد  مود :

.صوصخ روط  هب  تبیغ  نامز  موس :

.صوصخ روط  هب  روضح  نامز  مراهچ :

لوا مسق 

 - يرْمَع نامثع  نب  دمحم  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  هک  نانچ  .دیسر  نامـسآ  ات  هک  دوب  يروط  هب  ترـضح  نآ  رون  تدالو ، ماگنه 
رب ات  شرـس  يالاب  زا  يرون  دش  دلوتم  هیلع -  هَّللا  تاولـص  يدهم -  فلخ  هک  یماگنه  تفگ : هک  هدـش  تیاور  هحور -  هَّللا  سّدـق 

یلاح رد  تشادرب  رس  هاگ  نآ  دروآ ، ياجب  هدجس  لاعتم  راگدرورپ  يارب  داتفا و  هدجس  هب  ور  هب  سپس  تشگ ، عطاس  نامـسآ  زارف 
(1) .دوب هعمج  زور  مالسلا  هیلع  وا  تدالو  و  َوُه » …  َّالِإ  َهلِإ  ُهَّنَأ ال  ُهَّللا  َدِهَش  : » تفگ یم  هک 

نآ زا  يرون  دش ، دلوتم  مالسلا  هیلعدّیـس  یتقو  هک : هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  دمحموبا  ماما  زینک  زا  يرگید  تیاور  رد  و 
عطاس نامسآ  قفا  ات  هک  دید  ترضح 

ص:364

اریز درادن ، یتافانم  دش ، دلوتم  بش  رد  ترـضح  نآ  دـیوگ : یم  هک  يرگید  تیاور  اب  تیاور  نیا  . 2/433 نیدلا : لامک  . 689 - 1
دلوتم بش  مییوگب  دوش  یم  مه  هدـش و  دـلوتم  زور  رد  تفگ  ناوت  یم  مه  اذـل  هدوـب ، مد  هدـیپس  ماـگنه  ترـضح  نآ  تدـالو  هک 

{ فلؤم  } .تسا هدیدرگ 
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یم شندب  ياه  تمـسق  ریاس  تروص و  رـس و  رب  ار  دوخ  ياه  لاب  دنیآ و  یم  دورف  نامـسآ  زا  هک  دید  يدیفـس  ناگدنرپ  و  تسا ،
رطاخ هب  دندوب ، هکئالم  اه  نآ  دومرف : دیدنخ و  میداد ، ربخ  ار  بلطم  نیا  دمحموبا  بانج  هب  یتقو  .دننک  یم  زاورپ  سپـس  دنـشک ،

(1) .دیامن جورخ  هک  یماگنه  دنتسه  وا  نارای  اه  نآ  و  دندمآ ، دورف  دازون  نیا  هب  كربت 

ار ممــشچ  هـک  ییاـج  اـت  تـسه  وا  رب  روـن  رثا  هـک  مدـید  ار  سجرن )  ) وا هاـگان  تـفگ : هـک  هدـمآ  هـمیکح  زا  يرگید  تـیاور  رد 
(2) .تفرگ

.تسا هدیدرگ  رکذ  اه  نیا  ریغ  راحب و  نیدلا و  لامک  رد  هک 

مود مسق 

: تسا هوحن  ود  یگدنشخرد  نیا  .تبیغ  روضح و  نامز  ود  ره  رد  ترضح  نآ  رون  یگدنشخرد 

نیدلا لامک  باتک  رد  هلمج  زا  .تسا  هدیدرگ  لصاح  قارشا  نآ  رادید  هب  فّرشت  نینمؤم  زا  یعمج  يارب  هطساو  نودب  قارشا   - 1
نامزلا بحاص  ترـضح  تفگ : یم  ام -  ناکلـسم  مه  زا  يدرم  نوراه -  وبا  تفگ : هک  هدـش  تیاور  یخرک  نسحلا  نب  دـمحم  زا 

(3) .دیشخرد یم  هدراهچ  بش  هام  دننام  شتروص  هک  یلاح  رد  مدید  ار  مالسلا  هیلع 

هعجرلا تابثا  باتک  زا  لقن  هب  تازجعملاو  صوصنلاب  هادـهلا  تابثا  باتک  رد  یلماع  ّرح  نسحلا  نب  دـمحم  راوگرزب  ثدـحم  زین  و 
نب لضف  لجا  خیش 

ص:365

.2/431 نیدلا : لامک  . 690 - 1

.2/428 نیدلا : لامک  . 691 - 2

.2/434 نیدلا : لامک  . 692 - 3

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 387 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_365_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_365_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_365_3
http://www.ghaemiyeh.com


سرت درک ، ارم  نتـشک  دـصق  فوع  نب  ورمع  هک  یماگنه  تفگ : يروباشین  سراف  نب  دـمحم  نب  میهاربا  تفگ : هک  هدروآ  ناذاـش 
يرکسع ماما   ) دمحموبا ترـضح  هناخ  هب  منک ، رارف  متـساوخ  یم  مدرک ، یظفاحادخ  ما  هداوناخ  اب  دیدرگ ، ضراع  نم  رب  يدیدش 

یم هدراهچ  بش  هام  دننام  شا  هرهچ  دوب ، هتسشن  شرانک  رد  هک  مدید  یناوجون  مدش  دراو  بانج  نآ  رب  یتقو  متفر ، مالـسلا ) هیلع 
يا دومرف : نم  هب  هک  میاـمن  شومارف  مه  ار  مدوخ  لاـح  عـضو و  دوـب  کـیدزن  و  مدرک ، بجعت  ییانـشور  روـن و  نآ  زا  دیـشخرد ،
يا مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلعدمحموبا  ماما  هب  دوزفا ، متریح  رب  .تخاس  دهاوخ  رود  وت  زا  ار  وا  ّرـش  دنوادخ  هک  نکم  رارف  میهاربا !

(1) .تسا نم  هفیلخ  رسپ و  وا  دومرف : داد ؟ ربخ  نم  نطاب  زا  هک  تسیک  نیا  نم ! يالوم  ربمغیپ ، دنزرف 

ار شثیدح  مراهچ  شخب  نیغ  فرح  رد  هک  تسا  یمق  قاحسا  نب  دمحا  دنا ، هدید  ار  شترضح  رون  یگدنشخرد  هک  یناسک  زا  و 
.میدروآ

زا اه  نیا  ریغ  دیـشروخ و  هام و  زور ، بش و  رد  اه  رون  مامت  یگدنـشخرد  هک  نادب  تسا ، هطـساو  اب  ترـضح  نآ  رون  قارـشا   - 2
.روضح تبیغ و  رد  تسا  بانج  نآ  فیرش  دوجو  تاضویف  ترضح و  نآ  رون  تاقارشا 

: ددرگ یم  ریرقت  هجو  دنچ  هب  ینعم  نیا  نایب  حیضوت و 

نیا رب  یتایاور  هک  نانچ  تسا -  هدش  هدیرفآ  هیلع -  هَّللا  تاولـص  ترـضح -  نآ  رون  زا  اه  نیا  ریغ  هام و  دیـشروخ و  هک  نیا  لّوا :
نیا و  دنک -  یم  تلالد  ینعم 

ص:366

.7/356 هادهلا : تابثا  . 693 - 1
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هدمآ تایاور  رد  زاب  نوچ  هدش ، قلخ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رون  زا  هام  دیـشروخ و  هک  دش  رکذ  ًالبق  هک  یثیدح  اب  درادن  یتافانم 
هک تسا  حیحص  نیاربانب  دنا ، هدش  هدیرفآ  لصا  کی  زا  ینعی  تسا ، یکی  مالسلا  مهیلع  تمصع  نادناخ  تنیط  حاورا و  رون و  هک 

ریظن .مالسلا  مهیلعرگید  ناماما  ای  مئاق  ترـضح  ای  نینمؤملا  ریما  رون  ای  هدش  قلخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  رون  زا  هام  دوش : هتفگ 
هک نیا  نایب  نمـض  يو  هدروآ ، مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  صئاصخ  باتک  رد  هللا  همحر  يرتشوش  رفعج  خیـش  ینابر  ملاع  ار  ینعم  نیا 

هیلع هللا  یلصادخ  لوسر  تسا و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  رون  زا  وا  رون  نوچ  هتفگ : تسا  تاقولخم  نیلوا  مالسلا  هیلع  نیـسح  رون 
(1) .دوب نم  رون  دیرفآ  دنوادخ  هک  يزیچ  نیتسخن  يِرُون ؛» ُهَّللا  َقَلَخ  ام  ُلَّوَأ  : » هدومرف هلآو 

شراوگرزب ناردـپ  ترـضح و  نآ  دوجو  تقلخ  همّدـقم  ناوـنع  هب  تاـقولخم  ماـمت  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  یتاـیاور  مود :
تّجح ترضح  هطساوب  نآ  ییانشور  رون و  دیشروخ و  دوجو  نیاربانب  دنتسه ، تادوجوم  تقلخ  ییاغ  ّتلع  سپ  دنا ، هدش  هدیرفآ 

.تسا ترضح  نآ  موصعم  ناردپ  و 

دوجو ببـس  هب  اه ، نیا  ریغ  هام و  دیـشروخ و  زا  تسا -  نآ  رد  هچنآ  ملاع و  ياـقب  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  هک  يراـبخا  موس :
ینتفگ .روضح  تبیغ و  رد  تسا  ترضح  نآ  رون  راثآ  زا  هام  باتفآ و  رون  یگدنشخرد  نیاربانب  تسا ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح 

.تشذگ ینعم  نیا  رب  لالدتسا  باتک ، موس  شخب  رد  هک  تسا 

موس مسق 

.يرهاظ ینطاب و  تسا : مسق  ود  رب  زین  نآ  صوصخ -  روط  هب  تبیغ -  نامز  رد  ترضح  نآ  رون  قارشا 

ص:367

.15 هّینیسحلا : صئاصخلا  . 694 - 1
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تسا ناشمشچ  ولج  هک  ایوگ  دننک ، یم  هدهاشم  نامیا  قیاقح  اب  ار  دوخ  ماما  هک  تسا  نینمؤم  لد  رد  ینطاب  قارشا  ینطاب : قارـشا 
: ما هدروآ  یتایبا  نمض  ار  ینعم  نیا  .ناکم  نامز و  ره  رد 

ْمُِکبانِِجل ًالِْزنَم  ِیْبلَِقب  ُْتیََنب 

ِبُحلا ِهَیاغ  ِیف  ُْتنُک  ْذُم  اِهب  ُتْمَقَأ 

يوَّنلا َقَلَخ  ام  َءآش  َْول  يِذَّلاَو  امَأ 

ِیْبلَق ْنَع  َْتبِغ  امَف  ِیْنیَع  ْنَع  َْتبِغ  ِْنَئل 

امَّنَأَک یّتَح  ُقْوَّشلا  َکِینُمِّهَُوی 

ِیبُْرق ْنُکَت  َْمل  ْنِإَو  ٍبُْرق  ْنِم  َکیِجانُأ 

.ما هدیزگ  ینکس  نآ  رد  مشیادیپ  لّوا  زا  ّتبحم  ياهتنم  رد  هک  ما  هتخاس  یلزنم  امش  بانج  يارب  مبلق  رد 

.یتسین بیاغ  ملد  زا  يا  هدش  بیاغ  ممشچ  زا  رگا  دیرفآ ؛ یمن  ار  هتسه  تساوخ  یم  رگا  هک  نآ  هب  دنگوس 

کیدزن وت  هک  دنچره  میوگ ، یم  نخـس  هتـسهآ  وت  اب  کیدزن  زا  ییوگ  هک  دنک  یم  مسجم  نم  يارب  ار  تلایخ  وت  قوش  نانچ  نآ 
.یشابن نم 

: هدورس نینچ  يرگید  و 

يِرِظان ْنَع  ُُمْتبِغ  ْنإ  اُنبابْحَأ 

ُْمْتبِغ ام  يِرِطاخَو  ِداؤُفلا  ِنَعَف 

.دنتسین ناهنپ  بیاغ و  مرطاخ  لد و  زا  دیدنام -  ناهنپ  ممشچ  زا  رگا  ناتسود ! يا 

: هلمج زا  میدروآ ، موس  لصف  رد  ار  یضعب  هک  دنک  یم  تلالد  ینعم  نیا  رب  زین  يرایسب  تایاور 

يا هَّللاو ، دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاـب  رفعجوـبا  ترـضح  زا  یلباـک  دـلاخوبا  زا  یفاـک  لوـصا  رد  ینیلک  مالـسالا  هقث 
نینمؤم ياه  لد  رد  ماما  رون  دلاخوبا !
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 - دنوادخ و  دـننک ، یم  ینارون  ار  نینمؤم  ياه  لد  دـنگوس  ادـخ  هب  ناماما ) نانآ =(  و  تسا ، رت  ینارون  زور  رد  نابات  دیـشروخ  زا 
هک تسین  يا  هدنب  چـیه  دـلاخوبا ! يا  ادـخ ، هب  ددرگ ، کیرات  ناشلد  هک  دـنک  یم  عنم  دـهاوخب  هک  ره  زا  ار  ناشیا  رون  ّلجوّزع - 

دشابن ام  رما  میلـست  ات  ار  يا  هدنب  بلق  دنوادخ  و  دنادرگ ، هزیکاپ  ار  شبلق  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دشاب  هتـشاد  ار  ام  تیالو  ّتبحم و 
نمیا تمایق  زور  گرزب  لوه  زا  درادـب و  تمالـس  هب  ار  وا  دـیدش  باـسح  زا  دـنوادخ  دوش  اـم  میلـست  رگا  سپ  دـنادرگن ، هزیکاـپ 

(1) .دیامن

هدزاود ناماما  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  هدرک  تیاور  یثیدح  يراصنا  رباج  زا  نیدـلا  لامک  رد  قودـص  خیـش  نینچمه 
شناگدـنب رد  هَّللا  هیقب  نیمز و  رد  ادـخ  تّجح  نم  هینک  مه  مانمه و  سپـس  دـندومرف … : هک  اـجنآ  اـت  هدرب  مسا  ًاحیرـص  ار  هناـگ 

نایعیـش و زا  هک  نآ  درک ، دـهاوخ  حـتف  وا  تسد  هـب  ار  نـیمز  براـغم  قراـشم و  لاـعتم  دـنوادخ  هـک  نآ  یلع ، نـب  نـسح  دـنزرف 
نامیا يارب  ار  شلد  دنوادخ  هک  یسک  رگم  دنام  یمن  تباث  وا  تماما  هب  داقتعا  رب  تبیغ  نامز  رد  هک  دش ، دهاوخ  بیاغ  شناتسود 

.دشاب هدومزآ 

ارم هک  نآ  هب  دنگوس  يرآ  دومرف : دسر ؟ یم  وا  زا  يدوس  شنایعیش  يارب  وا  تبیغ  رد  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  مدرک : ضرع  تفگ : رباج 
زا مدرم  هدافتـسا  دـننام  دـنرب ، یم  عفن  وا  تیـالو  هب  هدرک و  بسک  ینـشور  وا  رون  هب  تبیغ  ناـمز  رد  اـه  نآ  دـیزگرب ، يربمغیپ  هب 

(2) نک …  ناهنپ  شلها  ریغ  زا  تسا ، ییادخ  نوزخم  ملع  یهلا و  رارسا  زا  نیا  رباج ! يا  .دناشوپب  ربا  ار  نآ  هک  دنچره  باتفآ 
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لها نازابکاپ  صاوخ و  زا  یخرب  هب  رما  نیا  هک  هداتفا  قافتا  رایخأ  زا  یضعب  يارب  ترضح  نآ  رون  يرهاظ  قارـشا  يرهاظ : قارـشا 
: مینک یم  هدنسب  نایرج  هس  رکذ  هب  ام  هک  دراد  صاصتخا  صالخا 

لوا تیاکح 

هیلع مئاق  ماما  هک  یناسک  زا  تفگ : هک  هدروآ  نامیالا  لهأ  نع  جّرفملا  ناطلـسلا  باتک  رد  دـیمحلا  دـبع  نب  یلع  دیـس  زا  راحب  رد 
نآ و  دندید ، نایعلاب  ار  نآ  راگزور  مدرم  هدش و  رشتنم  شربخ  اج  همه  فورعم و  روهشم و  هک  تسا  ینایرج  دنا ، هدید  ار  مالـسلا 

دندرک لقن  وگتـسار  هتـسجرب و  يالـضف  ناگرزب و  زا  يا  هّدع  ار  تیاکح  نیا  .داتفا  قافتا  هّلح  رد  هک  تسا  یماّمح  حجاروبا  هصق 
مان هب  دوب  یـصخش  هّلح  مکاح  تفگ : هک  یلاعت -  هَّللا  همّلـس  نوراق -  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  ققحم  دـباع  دـهاز  خیـش  هلمج  زا 

تّدش و هب  ار  وا  داد  روتسد  درک و  راضحا  ار  وا  دهد ، یم  مانـشد  ار  افلخ  روبزم  حجاروبا  هک  دنداد  شرازگ  وا  هب  ریغـصلا ، ناجرم 
ینیب دندز و  ینهآ  هقلح  نآ  رب  دندروآ و  نوریب  ار  شنابز  و  داتفا ، وا  يولج  ياه  نادند  هک  يروط  هب  دندز ، کتک  تشک  دصق  هب 
عضو نیا  اب  ار  وا  مکاح  دنتسب ، ینامـسیر  نآ  هب  دندرک و  دراو  نآ  رد  دوب  هدش  تسرد  وم  زا  هک  ینامـسیر  دندرک و  خاروس  ار  وا 

زا مه  نایچاشامت  دـندرک ، ار  راک  نیمه  دـننادرگب ، هّلح  ياه  هچوک  رد  هک  داد  روتـسد  درپس و  دوخ  نایفارطا  زا  یهورگ  تسد  هب 
.دید دوخ  يور  شیپ  ار  گرم  داتفا و  نیمز  يور  هک  ییاج  ات  دندز  یم  ار  وا  فرط  ره 

نیرضاح یلو  دنشکب ، ار  وا  داد  روتسد  دنداد  عالطا  مکاح  هب  یتقو 
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، دروآ یمرد  ياپ  زا  ار  وا  تسا و  سب  شیارب  هدمآ  شرـس  رب  هچنآ  و  تسا ، يا  هدروخلاس  درمریپ  وا  دنتفگ : دندرک و  ینایم  رد  اپ 
.درک رظن  فرص  وا  نتشک  زا  مکاح  ات  دندرک  رارصا  ردق  نآ  ریگم ، ندرگ  هب  ار  شنوخ  رگید  درم و  دهاوخ  هک  نک  اهر  ار  وا 

بـش نامه  وا  هک  تشادن  دیدرت  یـسک  دندرب و  هناخ  هب  گرم  لاح  رد  ار  وا  دندمآ و  شناگتـسب  دوب ، هدرک  داب  شنابز  تروص و 
.درم دهاوخ 

نادـند دـناوخ ، یم  زامن  عضو  لاح و  نیرتهب  رد  دـندید  دـنتفر  وا  عضو  زا  عـالطا  يارب  مدرم  هک  بش  نآ  يادرف  راـظتنا  فـالخرب 
، تسا هدـیدرگ  عفر  شتروص  یگراپ  و  هدـنامن ، یقاب  اه  نآ  زا  يرثا  هتفای و  مایتلا  شیاه  تحارج  هتـشگرب و  قباس  لاح  هب  شیاـه 

دنوادـخ هاگرد  زا  هک  متـشادن  مه  نتفگ  نخـس  نابز  مدـید ، ار  گرم  نم  تفگ : دندیـسرپ ، ار  شیارجاـم  دـندرک و  بجعت  مدرم 
نوچ .مدومن  هثاغتـسا  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترـضح  میاقآ  یلوم و  هب  مدرک و  یم  اعد  لد  رد  اذـل  مهاوخب ، یتجاـح  لاـعتم 

متروص رب  ار  شکرابم  تسد  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  میالوم  مدـید  هاگان  دـش و  رون  رپ  ما  هناخ  مدـید  ناهگان  دیـسر  ارف  بش 
دینیب یم  هک  یعـضو  نیا  هب  سپ  داد ، تیفاع  ار  وت  لاعتم  دنوادخ  هک  نک  راک  تا  هلئاع  يارب  و  ورب ، نوریب  دومرف : نم  هب  دیـشک و 

.مدش

ور و درز  هینب و  مک  رغال و  یلیخ  حجاروبا  نیا  هک  مسق  لاعتم  يادخ  هب  تفگ : هدربمان -  نوراق -  نب  دـمحم  نیدـلا  سمـش  خـیش 
نآ زا  سپ  یلو  مدید ، یم  لاح  نیا  هب  ار  وا  هتـسویپ  و  متفر ، یم  دوب  نآ  رد  وا  هک  یماّمح  هب  هشیمه  نم  دوب ، شیر  هاتوک  تشز و 

دایز شیورین  مدید  مدش  دراو  وا  رب  هک  مدوب  یناسک  زا  نایرج 
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لاح نیا  رد  هتسویپ  و  هتشگرب ، یگلاس  تسیب  نس  هب  راگنا  هدش و  خرـس  شتروص  دنلب و  شـشیر  هدیدرگ و  تسار  شتماق  هدش و 
(1) تفای …  تافو  هک  نیا  ات  دوب 

مود تیاکح 

ربخ نیا  هتبلا  تفگ ، میارب  ار  نایرج  نیا  نانیمطا  دروم  دارفا  زا  یکی  هتفگ : فلؤم  هک  هدرک  لقن  باتک  نامه  زا  راـحب  رد  نینچمه 
: تسا نینچ  هیضق  تسا ، روهشم  فرشا  فجن  لها  رتشیب  دزن 

مان هب  حالص  ریخ و  لها  زا  يدرم  کلم  متسه  نکاس  نآ  رد  نم  تفه -  داتشه و  دصتفه و  لاس  ینعی  تقو -  نیا  رد  هک  يا  هناخ 
هب لصتم  هناخ  نیا  تسا ، فورعم  ّللدملا ) طاباس   ) مان هب  دراد  نحص  ات  يا  هدیشوپرس  رذگ  هک  یّلحم  و  تسا ، هدوب  ّللدم  نیـسح 
لاح نیا  هب  یتدم  دش و  جلف  دوب ، ینادنزرف  لایع و  بحاص  هک  درم  نیا  دشاب ، یم  روهـشم  فجن  رد  هک  تسا  رهطم  نحـص  راوید 
دراو شا  هچب  نز و  رب  يدیدش  همدص  يور  نیا  زا  دـندرک ، یم  دـنلب  اج  زا  ار  وا  شلایع  شا  يرورـض  ياه  تجاح  يارب  هک  دـنام 

.دندرک ادیپ  جایتحا  مدرم  هب  دش و 

یتقو درک ، رادـیب  باوخ  زا  ار  شلایع  هک  دوب  هتـشذگ  بش  زا  یـساپ  اه  بش  زا  یکی  يرجه  تسیب  دـصتفه و  لاس  رد  هک  نیا  اـت 
هب دمآ و  مالـسلا  هیلع  ماما  تفگ : تسیچ ؟ نایرج  دنتفگ : درک ، یم  هریخ  ار  اه  مشچ  هک  دندید  رون  رپ  ار  ماب  هناخ و  دـندش  رادـیب 

هچنآ درک و  مدنلب  تفرگ و  ار  متسد  سپ  مزیخرب ؟ مناوت  یم  ایآ  ینیب  یم  نم  ياقآ  يا  مدرک : ضرع  نیسح ! يا  زیخرب  دومرف : نم 
هب نم  هار  رذگ ، نیا  دومرف : نم  هب  ترضح  نآ  مراد ، ار  لاح  نیرتهب  نم  نونکا  دش ، عفر  دوب  نم  رد 
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یم ماجنا  َيالْوَم ؛» ای  ََکلَو    ِ ِهَّلل ًهَعاطَو  ًاعْمَـس  : » مدرک ضرع  نک ، لفق  ار  نآ  بش  ره  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  مدـج  تراـیز  يوس 
.نم رورس  متسه  دنوادخ  امش و  ربنامرف  مهد و 

رب ار  یهلا  دـمح  درک و  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  و  تفر ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  فیرـش  مرح  هب  تساخرب و  درم  نآ  سپس 
یمن قافتا  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامز -  ماما  تکرب  هب  دوش و  یم  رذـن  روبزم  رذـگ  يارب  لاح  هب  ات  .دروآ  ياجب  تمعن  نآ 

(1) .ددرگ دیمون  هدننک  رذن  هک  دتفا 

موس تیاکح 

دنـس و دّیـس  هلمج : زا  يوقت -  لها  راربا  زا  یعمج  هتفگ : يوأملا  هنج  باـتک  رد  هللا  همحر  يرون  نیـسح  ازریم  جاـح  یناـبر  ملاـع 
هَّللا هدّیأ  یمظاک -  ردیح  دیـس  دنزرف  دـمحا  دیـس  هناگی  ملاع  دـنزرف  دـمحم  دیـس  لماک  هاگآ  هیقف  لماع و  ملاع  دـهعتم  دنمـشناد 

وا نادناخ  و  دـشاب ، یم  نیمظاک  نیرواجم  نیرئاز و  بالط و  هانپ  يراصنا و  ققحم  مظعا  داتـسا  هتـسجرب  نادرگاش  زا  هک  یلاعت - 
مه تشوـن و  مه  میارب -  دـنراد ، ترهـش  ردـیح  دیـسلا  تیب  هب  دنتـسه و  لـضف  ملع و  ینمادـکاپ و  حالـص و  هب  فورعم  قارع  رد 

ینید مولع  لیصحت  يارب  فرشا  فجن  رد  یتقو  دیوگ : یم  ینیـسح  ینـسح  ردیح  نب  دمحا  نب  دمحم  هک : درک  فیرعت  یهافش - 
، نیدتم دارفا  رگید  ملع و  لها  زا  یهورگ  هک  مدینـش  یم  يرجه -  جنپ  داتفه و  تسیود و  رازه و  لاس  دودح  ینعی  مدوب -  رواجم 

قیقحت هدش ، فرشم  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  یلوم  تمدخ  هک  دننک  یم  فیرعت  تخورفیم  ار  نآ  دننام  رطاق و  هک  ار  یـصخش 
ار وا  متخانش ، ار  صخش  نآ  ات  مدرک 
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 - هادف یحور  تّجح -  ترضح  اب  شرادید  هرابرد  ات  منیبب  یتولخ  ياج  ار  وا  متـشاد  تسود  یلیخ  و  متفای ، نیدتم  حلاص و  يدرف 
.میامن شسرپ 

رارقرب وا  نم و  نیب  تّدوم  یعون  هک  نیا  ات  مدیرخ ، یم  وا  زا  يزیچ  ًانایحا  و  مدرک ، یم  مالس  وا  رب  دایز  متخیر ، یتسود  حرط  وا  اب 
هب يا  هبنـشراهچ  بش  اعد  زامن و  تدابع و  يارب  رابکی  هک  نیا  ات  مونـشب ، وا  زا  ار  رظن  دروم  ربخ  هک  دوب  همدـقم  اه  نیا  همه  دـش ،
وا زا  مدرمـش و  تمینغ  ار  تصرف  مدـید ، اـجنآ  رد  ار  هدربماـن  مدیـسر  دجـسم  رد  هب  نوـچ  و  مدرک ، تـکرح  هلهـس  دجـسم  دـصق 
هک نامز  نآ  لومعم  قبط  مه  اـب  میتفاـی ، تغارف  هلهـس  دجـسم  لاـمعا  زا  یتقو  درک و  لوبق  دـنامب ، نم  اـب  ار  بش  نآ  هک  متـساوخ 
نآ لامعا  میدیسر و  اجنآ  هب  هک  یماگنه  میدروآ ، يور  هفوک -  دجسم  مظعا -  دجسم  يوس  هب  تشادن  ندنام  ياج  هلهس  دجسم 

نومـضم دـنک ، نایب  میارب  لیـصفت  هب  ار  شا  هّصق  هک  مدومن  تساوخرد  مدرک و  لاؤس  شناـیرج  زا  میدروآ ، ياـجب  زین  ار  دجـسم 
: تسا نینچ  شیاه  هتفگ 

ترـضح ندـید  ّتین  هب  هلهـس  دجـسم  رد  یلاوتم  هبنـشراهچ  بش  لهچ  سک  ره  هک  مدوب  هدینـش  دایز  تناید  تفرعم و  لها  زا  نم 
ّتین متفاـی و  قاـیتشا  رما  نیا  هب  مه  نم  هدـش ، هبرجت  ررکم  رما  نیا  دوش و  یم  لـصاح  شیارب  قیفوت  نیا  دـنامب ، مالـسلا  هیلع  مئاـق 

هک نیا  ات  دش ، یمن  مراک  زا  عنام  اه  نیا  ریغ  ناراب و  امرـس و  امرگ و  چـیه  مهد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  هبنـشراهچ  بش  ره  هک  مدرک 
یم هفوک  دجـسم  هب  ندنام  يارب  لومعم  قباطم  هلهـس  دجـسم  لمع  ماجنا  زا  سپ  هک  تشذگ  نم  تموادم  زا  لاس  کی  هب  کیدزن 

بسح هب  هک  دوب  يا  هبنش  هس  زور  رصع  .متفر 
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.دیراب یم  من  من  ناراب  دوب و  هدناشوپ  ار  نامسآ  هریت  ياهربا  کیرات ، یلیخ  اوه  دوب و  ناتسمز  مایا  مداتفا ، هار  هدایپ  تداع 

باتفآ مدیـسر  دجـسم  رد  هب  هک  یماگنه  یلو  مدرک ، تکرح  دـمآ  دـنهاوخ  یگـشیمه  تداـع  هب  مدرم  هک  نیا  هب  ناـنیمطا  اـب  نم 
یمداخ یتح  دوبن ، سک  چیه  ًالصا  نوچ  تفرگ ، ارم  يدایز  سرت  .دوب  هتفای  تّدش  قرب  دعر و  هدش و  کیرات  اوه  هدرک و  بورغ 
مـسارم مناوخب و  ار  برغم  زامن  تسا  مزال  متفگ  دوخ  اب  دـعب  یلو  مدرک  تشحو  یلیخ  دوبن ، مه  دـمآ  یم  هبنـشراهچ  بش  ره  هک 

برغم زامن  زا  سپ  متساخرب ، برغم  زامن  يارب  مداد و  يرادلد  ار  مدوخ  مورب ، هفوک  دجـسم  هب  رتدوز  مروآ و  ياجب  ار  صوصخم 
هیلع نامزلا  بحاص  ماقم  هب  فورعم  فیرـش  ماـقم  هب  زاـمن  ياـنثا  رد  مدوب ، ظـفح  زا  هک  مدومن  صوصخم  مسارم  ماـجنا  هب  عورش 

شوخ و ملد  مدینش ، ار  يرازگزامن  تئارق  مدید و  نآ  رد  یلماک  ییانشور  مدش ، تفتلم  دوب -  مزامن  هاگیاج  هلبق  رد  هک  مالسلا - 
ندمآ ماگنه  نم  دنا و  هدوب  نیرئاز  زا  يدارفا  فیرش  ماقم  نآ  رد  هک  مدرک  نامگ  نینچ  و  تشگ ، نئمطم  هدوسآ و  ًالماک  مرطاخ 

.مدناسر نایاپ  هب  نانیمطا  لامک  اب  ار  ما  همانرب  سپ  ما  هدشن  علطم  دجسم  هب 

زا اما  دروخن ، ممـشچ  هب  یغارچ  چـیه  یلو  مدـید  یمیظع  ییانـشور  مدـش  لخاد  هک  یماـگنه  متفر ، فیرـش  ماـقم  يوس  هب  سپس 
وا دوجو  هب  ملد  دـناوخ ، یم  زامن  هداتـسیا  هک  مدـید  ملع  لها  سابل  رد  یتبیه  اب  لیلج  دیـس  متـشاد ، تلفغ  هراب  نیا  رد  ندیـشیدنا 

.تسا فرشا  فجن  نانکاس  زا  وا  هک  متسناد  نینچ  یلّمأت  كدنا  اب  نوچ  دشاب ، بیرغ  نیرئاز  زا  متشادنپ  تفای ، شیاسآ 
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هب نتفر  هرابرد  متـساوخ  متفای  تغارف  یتقو  مدناوخ  ار  ترایز  زامن  مدـش و  لوغـشم  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  یلوم  ترایز  هب 
دعر يادص  دیدش و  یکیرات  مدرک و  یم  هاگن  ماقم  نوریب  هب  تفرگ ، ارم  وا  یگرزب  تبیه و  یلو  میوگب ، نخس  وا  اب  هفوک  دجسم 

دجـسم هب  يراد  تسود  دومرف : نم  هب  دـنادرگ و  میوس  هب  مّسبت  تفأر و  اب  ار  شا  یمارگ  هرهچ  مدینـش ، یم  مدـید و  یم  ار  قرب  و 
دجسم هب  میهد  یم  ماجنا  ار  دجسم  نیا  مسارم  هاگره  هک  تسا  نیا  فجن  لها  ام  تداع  مرورـس ! يرآ  مدرک : ضرع  يورب ؟ هفوک 

.دراد بآ  مداخ و  نینکاس و  نوچ  مینام  یم  نآ  رد  ار  بش  میور و  یم  هفوک 

رد مدوب ، لاحـشوخ  شتبحـص  یکین  وا و  هب  هک  یلاح  رد  متفر  نوریب  وا  اب  میورب ، هفوک  دجـسم  هب  مه  اب  زیخرب  دومرف : تساخرب و 
نیا ات  متشاد ، تلفغ  مدوب  هدید  رت  شیپ  هک  یکیرات  ناراب و  عضو  زا  نم  و  میتفر ، یم  هار  کشخ  نیمز  شوخ و  ياوه  ییانشور و 

یکیرات هن  شتمدخ  رد  ینمیا  یلاحشوخ و  تیاهن  رد  نم  دوب و  نم  اب  هادف -  یحور  ترـضح -  نآ  میدیـسر و  دجـسم  نآ  هب  هک 
.ناراب هن  مدید 

نیا رد  تفگ : .نک  زاـب  ار  برد  متفگ : رد ؟ هدـنبوک  تسیک  تـفگ : مداـخ  .مدـیبوک  دوـب -  لـفق  هـک  ار -  دجـسم  یجورخ  برد 
مدش تفتلم  لیلج  دّیـس  نآ  يوس  هب  دوشگ  ار  برد  مداخ  یتقو  هلهـس ، دجـسم  زا  متفگ : يدـمآ ؟ اجک  زا  دـیدش  ناراب  یکیرات و 
برد دییامرفب  انالوم  ام  ياقآ  ندرک : ادـص  مدرک  عورـش  مدروخ ، ناراب  دوب و  دـیدش  یکیرات  اج  همه  ناهگان  مدـیدن و  ار  وا  یلو 

درس و ياوه  مک  رادقم  نامه  رد  مدیدن و  ار  یسک  ًالصا  یلو  مدز ، یم  ادص  متـشگرب و  وا  يوجتـسج  رد  رـس  تشپ  هب  و  دش ، زاب 
.درک متحاران  ناراب 

ص:376

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 398 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنآ اب  هّبنت  مدع  رب  مدرک  تمالم  ار  مدوخ  مدش ، رادیب  مدوب و  باوخ  ییوگ  مدمآ  نوریب  تلفغ  زا  تقو  نآ  مدـش ، دجـسم  لخاد 
یغارچ هک  نیا  اـب  مدـید  فیرـش  ماـقم  رد  هک  ار  میظع  ییانـشور  نآ  دوب ، هتفرگ  ارف  ارم  هک  یتلفغ  نآ  زا  مدـید و  یم  تازجعم  زا 

ار وا  نم  هک  نیا  اب  دـناوخ  مسا  هب  ارم  لیلج  دّیـس  نآ  هک  دـمآ  مدای  و  تشادـن ، ار  ییانـشور  نآ  دوب  مه  غارچ  تسیب  رگا  هک  دوبن 
يدـیدش یکیرات  مدرک  یم  هاگن  دجـسم  ياضف  هب  مدوب  هک  ماقم  رد  نم  هک  مدروآ  دای  هب  زین  و  مدوب ، هدـیدن  ًـالبق  متخانـش و  یمن 

يروط هب  متفر  یم  هار  ییانشور  رد  مدمآ  نوریب  اجنآ  زا  وا  اب  تبحاصم  رد  یتقو  یلو  مدینش ، یم  دعر  ناراب و  يادص  مدید و  یم 
دش ادج  نم  زا  وا  هک  یتقو  زا  و  میدیـسر ، دجـسم  برد  هب  هک  نیا  ات  شوخ ، اوه  دوب و  کشخ  نیمز  مدید و  یم  ار  میاپ  ياج  هک 

نامزلا بحاص  تّجح  ترـضح  وا  هک  دروآ  نیقی  میارب  هک  يرگید  رایـسب  بیجع  روما  مدـید و  ار  اوه  یتخـس  ناراب و  یکیراـت و 
امرـس امرگ و  تّدش  رد  ار  مسارم  ماجنا  ياه  تّقـشم  موش و  فّرـشم  شرادـید  هب  متـشاد  اّنمت  یهلا  لضف  زا  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 

(1) .هَّلل دمحلاو  مدروآ ، ياجب  گرزب  قیفوت  نیا  رب  ار  لاعتم  دنوادخ  رکش  سپ  شتعلط ، ياقل  رطاخ  هب  مدش  لمحتم 

مراهچ مسق 

موـس مسق  رد  هچنآ  لّوا  هوـحن  رب  .يرهاـظ و  ینطاـب و  تسا : هنوـگ  ود  رب  زین  مسق  نیا  روـهظ ، ناـمز  رد  ترـضح  نآ  روـن  قارـشا 
میهاربا نب  یلع  لیلج  خیش  هک  یتیاور  دراد  تلالد  مود  مسق  رب  و  دنک ، یم  تلالد  تشذگ 
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مالـسلا هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّـضفم  زا  ًادنـسُم  دوخ  ریـسفت  رد  هرـس  سدـق  یمق 
ّبر دوـمرف : یم  .تفاـی  ینـشور  شراـگدرورپ  روـن  هب  نیمز  و  (1) ؛ اهِّبَر » ِرُوِنب  ُضْرَـألا  ِتَقَرْـشَأَو  : » هفیرـش هیآ  هراـبرد  هک  مدـینش 

نآ دومرف : دوش ؟ یم  هچ  دـنک  روهظ  هاگره  مدرک : ضرع  .نیمز  ماـما  ینعی  نیمز  یبرم ]  ] راـگدرورپ ضرـالا ؛ ماـما  ینعی  ضرـالا 
(2) .دننک یم  افتکا  ماما  رون  هب  دنوش و  یم  زاین  یب  هام  رون  باتفآ و  رون  زا  مدرم  ماگنه 

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  تفگ : هک  هدروآ  لّضفم  زا  ًادنـسم  هّجحملا  باتک  رد  ینارحب  مشاه  دیـس  لیلج  دّیـس  زین  و 
بش و دـندرگ و  یم  زاین  یب  دیـشروخ  رون  زا  ناگدـنب  دوش و  یم  ناشخرد  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب ، مئاـق  یتقو  دومرف :
، ددرگ یمن  دلوتم  رتخد  دوش و  یم  دلوتم  رـسپ  کی  شیارب  لاس  ره  دنک  یم  رمع  لاس  رازه  وا  نامز  رد  درم  دوش و  یم  یکی  زور 
هک یگنر  ره  هب  ددرگ ، یم  رت  گرزب  مه  ساـبل  نآ  دوـش  یم  رتدـنلب  شدـق  هـچره  هـک  تـسه  وا  رب  شدوـخ  تماـق  هـب  يا  هماـج 

(3) .دهاوخب

هیلع قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  هدرک  تیاور  زین  لّضفم  زا  راـحب  رد  هللا  همحر  یـسلجم  لـماک  ملاـع  نینچمه 
تملظ دنوش و  زاین  یب  دیـشروخ  رون  زا  ناگدـنب  و  ددرگ ، ناشخرد  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  دزیخاپب  مئاق  هاگره  دومرف : مالـسلا 

(4) .ددرگ فرطرب 
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نآ دـنوادخ  دـنامن  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  زج  رگا  دومرف : هک  تسا  لوقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  باتک  نامه  رد 
تـشپ دیآ و  یم  دورف  میرم  نب  یـسیع  هَّللا  حور  سپ  .دنک  مایق  زور  نآ  رد  يدهم  مدـنزرف  هک  نیا  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  ار  زور 

(1) .دریگ یم  ارف  ار  برغم  قرشم و  وا  تموکح  ددرگ و  كانبات  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  و  دناوخ ، یم  زامن  شرس 

تلالد نآ  رب  هدروآ  یفاک  لوصا  رد  ینیلک  بوقعی  نب  دـمحم  مالـسالا  هقث  هک  یتیاور  ترخآ : رد  ترـضح  نآ  رون  قارـشا  اـّما  و 
ْمِهیِْدیَأ َْنَیب  ْمُهُرُون  یعْسَی  : » هفیرش هیآ  هرابرد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  زا  تسا : نینچ  تیاور  .دنک  یم 

تمـس شیپاشیپ و  تمایق  زور  نیموصعم  همئا  دومرف : .تسا  تکرح  رد  ناشتـسار  تمـس  رد  شیپاشیپ و  نانآ  رون  (2) ؛ ْمِِهناْمیَِأبَو »
(3) .دنهد لزنم  ار  نانآ  تشهب  لها  لزانم  هب  ات  دنور  یم  نینمؤم  تسار 

زور نینمؤم  همئا  رون  ْمِهیِدـْیَأ ؛» َْنَیب  یعْـسَی  ْمُهُرُون  : » دوـمرف هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ناـهربلا  رد  ینیرحب  دیـس  زین  و 
(4) .دنروآ دورف  تشهب  رد  ناشلزانم  رد  ار  اه  نآ  هک  نیا  ات  دور  یم  نینمؤم  تسار  تمس  شیپاشیپ و  تمایق 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ياه  تمعن   - 3

هب همه  ینطاـب  يرهاـظ و  ياـه  تمعن  زا  دـنرو  هطوغ  نآ  رد  ناگدـنب  هک  اـه  تمعن  زا  هچنآ  هک  دـش  مولعم  باـتک  موس  شخب  رد 
فیرش دوجو  تکرب 

ص:379

.51/71 راونالا : راحب  . 704 - 1
هیآ 12. دیدح ، هروس  . 705 - 2

.1/195 یفاک : . 706 - 3
.4/289 ناهربلا : ریسفت  . 707 - 4
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حیضوت تسا ، ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  بجوم  هک  تسا  ییاهزیچ  نیرت  میظع  زا  رما  نیا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  تّجح  ترضح 
.دمآ دهاوخ  هَّللا  ءاش  نا  مجنپ  شخب  رد  يرتشیب 

« ِمیِعَّنلا ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  ناهربلا  رد  هک  تسا  یتیاور  دـش -  هراشا  ًالبق  هچنآ  رب  هفاضا  نآ -  رب  لـیلد 
.دیوش یم  یسرپزاب  هژیو ]  ] تمعن نآ  زا  زور  نآ  رد  هاگ  نآ  (1) ؛

هطـساو هب  ادـخ  هک  دوش  یم  تساوخزاب  ییاه  تمعن  زا  تّما ، نیا  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا 
ِنَع ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » هکراـبم هیآ  هراـبرد  هک  تسا  ترـضح  نآ  زا  زین  (2) و  .تسا هتـشاد  ینازرا  ناشیا  هب  شتیب  لـها  ربماـیپ و 

(3) .میتسه ام  صاخ ) تمعن  تمعن /  میعن =(  نآ  دومرف : .دیوش  یم  یسرپزاب  هژیو ]  ] تمعن نآ  زا  زور  نآ  رد  هاگ  نآ  ِمیِعَّنلا ؛»

.تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  تیاور  نیمه  هیبش 

هزمـشوخ نآ  زا  هک  دروآ  میارب  ییاذغ  مدش ، دراو  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دمحم  ترـضح  رب  تفگ : هک  تسا  یلباک  دلاخوبا  زا  و 
نم یلو  تسا ، هزمـشوخ  هچ  موش  تیادف  مدرک : ضرع  يدـید ؟ هنوگچ  ار  ام  ياذـغ  دـلاخوبا ! يا  دومرف : نم  هب  .مدوب  هدروخن  رت 

زا هَّللاو  دومرف : ِمیِعَّنلا .» ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » مدرک ضرع  هیآ ؟ مادک  دیـسرپ  دش و  نیگمـشخ  .داتفا  مدای  ادـخ  باتک  زا  يا  هیآ 
لاؤس زگره  اذغ  نیا 

ص:380

هیآ 9. رثاکت ، هروس  . 708 - 1
.4/502 ناهربلا : ریسفت  . 709 - 2
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ام دومرف : .هن  متـشاد : هضرع  تسیچ ؟ میعن  یناد  یم  ایآ  دومرف : دش و  راکـشآ  شیاه  نادـند  هک  نیا  ات  دـیدنخ  سپـس  .يوش  یمن 
.تسا روکذم  نآ  ریغ  ناهربلا و  رد  هک  تسا  دایز  هراب  نیا  رد  رابخا  (1) و  .میتسه میعن 

تایاور نیا  نیب  دوش  یم  هنوگچ  هدـش ، ریـسقت  درـس  بآ  بطر و  تّحـص و  ّتینما و  هب  میعن  تایاور ، زا  یـضعب  رد  دـنیوگب : رگا 
؟ درک عمج 

، دنا هدرک  نایب  ار  میعن  قیداصم  زا  یـضعب  ثیدح  ره  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هک  اریز  تسین ، تایاور  نیا  نیب  یتافانم  میوگ : یم 
هیلع قداص  ماما  زا  ناهربلا  رد  هک  تسا  یتیاور  ینعم  نیا  رب  دهاش  .هدش و  رکذ  هچنآ  رد  میعن  ندوب  رصحنم  رب  درادن  تلالد  نیا  و 

.میتسه میعن  زا  ام  دومرف : هک  هدمآ  یثیدح  رد  مالسلا 

اجنیا زا  تسا ، ینطاب  يرهاظ و  ياه  تمعن  ریاـس  لـصا  هک  اریز  تسا ، یهلا  ياـه  تمعن  نیرت  میظع  مالـسلا  هیلع  ماـما  دوجو  هتبلا 
(2) .دنریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  میعن  هرابرد  تمایق  زور  مدرم  همه  هک  هدمآ  تایاور  رد  هک  تسا 

 - هدمآ تیاور  دنچ  رد  هک  نانچ  دسرپ -  یمن  دوخ  نمؤم  هدنب  زا  لاعتم  دنوادخ  ار  اه  نیا  لاثما  درس و  بآ  هزمـشوخ و  ياذغ  اّما 
تمعن نیا  هنارکـش  هک  ره  دـنوش ، یم  لاؤـس  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ربـمغیپ و  ینعی  میظع  تمعن  نیا  زا  دارفا  همه  هک  نیا  هصـالخ 

ياه تمعن  زا  و  دوب ، دهاوخ  ناراگتسر  زا  تسا ، هدوب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ناتـسود  ناوریپ و  زا  دشاب و  هدروآ  ياجب  ار  میظع 
.ددرگ یمن  لاؤس  رگید 

وا زا  گرزب -  کچوک و  اه -  تمعن  همه  زا  دشاب  نیرفاک  نیفلاخم و  زا  رگا  اّما 

ص:381
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.ددرگ یم  ریبعت  نآ  زا  باسحلا ) ءوس   ) ناونع هب  یهاگ  هک  دیشک ، دنهاوخ  باسح  ياپ  ًالماک  ار  وا  دوش  یم  لاؤس 

دنوادـخ هک  دراد  تلالد  تایاور  زا  یـضعب  هک  درک ، عمج  ناوت  یم  تسا  ضراعتم  مه  اب  ناشرهاظ  هک  یتایاور  نیب  نایب  نیا  اـب  و 
رد یلو  دـشکب ، باسح  ياپ  هدرک  ماعنا  وا  هب  اه  نیا  لاثما  یندـیماشآ و  اذـغ و  زا  هچنآ  رب  ار  شا  هدـنب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  لاعتم 

.تسه باسح  ایند  لالخ  رد  هک  هدمآ  يرگید  تایاور 

هتـسد دنچ  رب  مدرم  یلو  دراد ، تلالد  نآ  رب  دـیجم  نآرق  تسا و  قح  تمایق  زور  باسح  ققحت  هک  تسا  نینچ  ینعم  نیا  حیـضوت 
: دنتسه

تایآ هک  اریز  درادـن ، یتافانم  تمایق  یـسرباسح  هب  عجار  نآرق  تایآ  اب  نیا  و  دنـشاب ، یم  فاعم  باـسح  زا  یّلک  هب  يا  هّدـع   - 1
هک تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  یمق  ریـسفت  رد  هک  ناـنچ  .دز  دـییقت  صیـصخت و  ار  اـه  نآ  دوش  یم  دنتـسه و  قلطم 

هدومرف تسا  نیمه  و  دنسانش ، یم  ناشتروص  زا  ار  ناشنانمشد  ناتسود و  ناماما ، دنک ، یم  هبساحم  شنامز  ماما  ار  یتّما  ره  دومرف :
زا ار  کی  ره  (2) ؛ ْمُهامیِِسب » ًّالُک  َنُوفِْرعَی   » .دنا همئا  هک  دنتسه  ینادرم  فارعا  زارف  رب  و  (1) ؛ ٌلاجِر » ِفارْعَألا  یَلَعَو  : » یلاعت يادخ 

و دنور ، یم  تشهب  يوس  هب  باسح  نودب  سپ  دنهد ، یم  ناشتـسار  تسد  هب  ار  ناشناتـسود  ياه  همان  .دنـسانش  یم  ناشیاه  هرهچ 
(3) .دنوش یم  منهج  یهار  باسح  نودب  سپ  دنهد ، یم  ناش  پچ  تسد  هب  ار  ناشنانمشد  لامعا  همان 

ص:382
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هک نانآ  يارب  (1) ؛ ُهَدایِزَو » ینْـسُحلا  اُونَـسْحَأ  َنیِذَِّلل  : » هکرابم هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  باتک  ناـمه  رد  و 
رد دـنوادخ  هچره  هک  تسا ، ایند  هدایز  تسا و  تشهب  ینـسُح  دومرف : .تسا  نآ  رب  هدایز  ینـسُح و   ) شاداپ نیرتهب  دـندومن  یکین 

(2) .دشک یمن  باسح  ياپ  اه  نآ  رطاخ  هب  ترخآ  رد  دهد  یم  ناشیا  هب  ایند 

.تسا هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  راحب  رد  ار  تیاور  نیمه  لثم 

هملک نآ  رب  دـهاش  دـنا ، هدرکن  فرـص  وا  بضغ  طخـس و  هار  رد  ار  دـنوادخ  ياـه  تـمعن  هـک  دنتـسه  نینمؤـم  ناـمه  هتـسد  نـیا 
.دنا هدرک  تیاعر  ار  تیالو  قح  هدروآ و  ياجب  ار  ماما  تمعن  هنارکش  اه  نیا  .تسا  هکرابم  هیآ  رد  اُونَسْحَأ ) )

هب ناشیا  زا  و  دشخب ، یم  ار  ناشناهانگ  دنک و  یم  وفع  ار  نانآ  دنوادخ  یلو  دنوش  یم  هبساحم  هک  دنتسه  ییاه  نآ  مود  هتسد   - 2
هتـسد نیا  .دـیامن  یم  هبـساحم  روط  نآ  ار  ناشیا  اه  نآ  نامز  ماما  ای  ددرگن ، علطم  قیالخ  زا  يدـحا  هک  دـشک  یم  باـسح  يروط 

بضغ و هار  رد  ار  اـه  نآ  زا  یـضعب  اـی  یهلا  رگید  ياـه  تمعن  یلو  دـنا  هتخانـش  ار  تیـالو  ياـمظع  تمعن  هـک  دنتـسه  یناـنمؤم 
.دنک یم  وفع  ار  نانآ  ماجنارس  یلو  دشک  یم  باسح  ياپ  دنوادخ  ار  اه  نیا  هک  دنا  هدرک  فرص  دنوادخ  يدونشخان 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  هک  تسا  لوقنم  قودص  خیـش  یلاما  زا  راحب  موس  دلجم  رد  هک  تسا  یتیاور  نیا  رب  دهاش 
هاگن یباسح  يارب  دنتسه  تشهب  لها  ود  ره  هک  ار  نمؤم  هدنب  ود  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : هک  هدروآ 

ص:383

هیآ 26. سنوی ، هروس  . 716 - 1
.1/311 یمقلا : ریسفت  . 717 - 2
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ما هدوبن  یماقم  يّدصتم  نم  متـسیاب ؟ هچ  يارب  نم  اراگدرورپ ! دیوگ : یم  ریقف  .ینغ  يرگید  هدوب و  ریقف  ایند  رد  یکی  دـنراد ، یم 
هدوب تیافک  رادقم  هب  ما  يزور  یسرپب ، نآ  قح  يادا  زا  هک  يدوب  هدادن  نم  هب  مه  یتورث  و  مشاب ، هدرک  راتفر  متـس  ای  لدع  هب  هک 

هب ات  دینک  اهر  ار  وا  تفگ ، تسار  نم  هدنب  دیامرف : یم  هلالج -  ّلج  دنوادخ -  سپ  .يدوب  هدرک  رّدقم  یناد و  یم  دوخ  هک  نانچ 
.دور تشهب 

تـشهب لخاد  سپـس  دنک ، یم  تیافک  دنروخب  نآ  زا  رتش  لهچ  رگا  هک  دزیر  یم  وا  زا  قرع  ردـق  نآ  هک  نیا  ات  دـنام  یم  يرگید 
ات دندیـشک  یم  شیپ  يزیچ  هتـسویپ  باسح ، لوط  دهد : یم  باوج  تشادزاب ؟ ار  وت  يزیچ  هچ  دسرپ : یم  وا  زا  ریقف  نآ  دوش ، یم 
رو هطوغ  دوخ  تمحر  رد  ارم  ّلجوّزع -  دنوادخ -  هک  نیا  ات  مدـش  یم  لاؤس  يرگید  زیچ  زا  سپـس  مدـش ، یم  هدـیزرمآ  هک  نیا 
رد دیوگ : یم  .مدوب  باسح  ياپ  وت  اب  هک  متـسه  يریقف  نامه  نم  دیوگ : یم  یتسیک ؟ وت  .دومن  قحلم  ناگدـننک  هبوت  هب  تخاس و 

(1) .متخانشن ار  وت  هک  هدرک  ضوع  ار  وت  تمعن ، تّدم ، نیا 

ْمِِهتآئِّیَـس ُهَّللا  ُلِّدَُـبی  َِکئلوُأَف  : » هفیرـش هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یـسوط  خیـش  یلاـما  زا  باـتک  ناـمه  رد  و 
هدنزرمآ رایـسب  دنوادخ  و  دـنک ، لدـب  ییابیز  هب  ار  نانآ  ياه  یتشز  دـنوادخ  هک  دـنیاهنآ  (2) ؛ ًامیِحَر » ًاروُفَغ  ُهَّللا  َناـکَو  ٍتانَـسَح 

دوخ لاعتم  دـنوادخ  سپ  .دـنراد  یم  هاگن  باسح  هاگیاج  رد  اـت  دـنروآ  یم  تماـیق  زور  ار  راـکهنگ  نمؤم  دومرف : .تسا  ناـبرهم 
دوش یم  وا  باسح  يّدصتم 

ص:384

.7/259 راونالا : راحب  . 718 - 1
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نآ .دـنک  یم  رارقا  ار  شناهانگ  هک  نیا  ات  دـهد  یم  هجوت  وا  هب  ار  شناهانگ  و  دزاس ، یمن  علطم  شناهانگ  زا  ار  مدرم  زا  يدـحا  و 
یم مدرم  هک  دیزاس  راکـشآ  مدرم  يارب  دـینک و  لیدـبت  هنـسح  هب  ار  اه  نآ  دـیامرف : یم  ناگدنـسیون  هب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  هاگ 

صوصخ يارب  نآ  و  هیآ ، لیوأت  تسا  نیا  .دنربب  تشهب  هب  ار  وا  دنک  یم  رما  دنوادخ  سپ  هتـشادن ، مه  هانگ  کی  هدنب  نیا  دنیوگ :
.تسا ام  نایعیش  زا  ناراکهانگ 

رد يزور  تفگ : هک  تسا  تیاور  یلوص  ساـبع  نب  میهاربا  زا  دوـخ  دنـس  هب  مالـسلا  هیلعاـضرلا  راـبخا  نوـیع  زا  باـتک  ناـمه  رد 
دنوادخ تفگ : دوب  رضاح  هک  اهقف  زا  یکی  .تسین  یقیقح  تمعن  ایند  رد  دومرف : میدوب ، مالسلا  هیلعاضرلا  یـسوم  نب  یلع  تمدخ 
هیلعاضر ترـضح  دـشاب ؟ کنخ  بآ  هک  تسه  ایند  رد  میعن  نیا  هن  رگم  ِمیِعَّنلا .» ِنَع  ٍذـِئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » دـیامرف یم  ّلجوّزع -  - 

.دییامن یم  ینعم  ار  میعن  فلتخم  ماسقا  هب  و  دیا ، هدرک  ریسفت  نینچ  امش  دومرف : دوب  هدرک  دنلب  ار  دوخ  يادص  هک  یلاح  رد  مالسلا 
یتسرد هب  تسا و  شوخ  باوخ  دنا : هتفگ  رگید  یخرب  تسا ، بوخ  ياذغ  دنا : هتفگ  نارگید  .تسا  درـس  بآ  دنا : هتفگ  يا  هدـع 

،(1) ِمیِعَّنلا » ِنَع  ٍِذئَمْوَی  َُّنلَئُْـسَتل  َُّمث  : » هیآ نیا  هرابرد  امـش  لاوقا  نیا  هک  درک  لقن  میارب  مالـسلا  هیلع  هَّللا  دبعوبا  شردپ  زا  مردـپ  هک 
دنک و یمن  لاؤس  هدومرف  تیانع  لضفت و  شناگدنب  رب  هچنآ  زا  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : تشگ و  نیگمـشخ  دـش ، رکذ  وا  دزن 

هک دوش  هداد  تبسن  يزیچ  قلاخ  هب  هنوگچ  تسا  حیبق  قیالخ  زا  يراذگ  تنم  دراذگ ، یمن  ّتنم 

ص:385

هیآ 7. رثاکت ، هروس  . 720 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 407 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_385_1
http://www.ghaemiyeh.com


، دسرپ یم  نآ  زا  تّوبن  دیحوت و  زا  دعب  دنوادخ  دـشاب ، یم  تیبلا  لها  ام  تیالو  ّتبحم و  میعن  یلو  دریذـپ ؟ یمن  شناگدـنب  يارب 
شردپ زا  مردپ  هک  قیقحت  هب  .دناسر و  یم  تسا  یگـشیمه  هک  تشهب  میعن  هب  ار  وا  دنک  ادا  تسرد  ار  نآ  ّقح  هدـنب ، رگا  هک  اریز 

: تفگ هک  درک  ثیدح  میارب  مالسلا  مهیلع  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  نیسح  شردپ  زا  نیـسحلا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  دمحم  زا 
ّالإ هلإ  ال   » هب تداهش  دوش  یم  لاؤس  نآ  زا  شگرم  زا  سپ  هدنب  ره  هک  يزیچ  نیلوا  یلع ! ای  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 
نآ نم  هداد و  رارق  وت  يارب  ار  تیالو  نآ  دنوادخ  هک  تهج  نیدب  یتسه ، نینمؤم  ّیلو  وت  هک  نیا  تسا و  هَّللا » لوسر  دـمحمو  هَّللا 

دهاوـخ تسا  یگـشیمه  هـک  یمیعن  نآ  هـب  دـشاب ، نآ  هـب  دـقتعم  دـنک و  رارقا  نآ  هـب  هـک  يا  هدـنب  ره  سپ  مداد ، رارق  وـت  يارب  ار 
(1) .دیسر

دیامن هبـساحم  ار  نمؤم  دهاوخب  هاگره  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ناهربلا  ریـسفت  رد  و 
يدرک نانچ  نینچ و  وت  نم ! هدنب  دیوگ : یم  دیامن و  یم  شا  هبساحم  وا  شدوخ و  نیب  دهد و  یم  شتسار  تسد  هب  ار  شا  هدنورپ 

ار وت  دـیامرف : یم  دـنوادخ  سپ  ما ، هدرک  ار  اـهراک  نیا  اراـگدرورپ  يرآ ، دراد : یم  هضرع  يدومن ؟ لـمع  روط  نآ  روـط و  نیا  و 
(2) مدرک …  ضوع  تانسح  هب  ار  ناهانگ  نآ  مدیزرمآ و 

درـس و بآ  بطر و  یتح  کچوک -  ای  گرزب  هدـش -  هداد  تمعن  اه  نآ  رب  هچنآ  ماـما ، زا  هک  دنتـسه  ییاـه  نآ  موس  هتـسد   - 3
، دوش یم  لاؤس  ناشیا  زا  اه  نیا  لاثما 
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هک دنتـسه  یناسک  اه  نیا  دنریگ ، یمن  رارق  تشذگ  شزرمآ و  دروم  هک : هدـمآ  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  هک  نانچ 
رد ّلجوّزع -  دـنوادخ -  دـنا ، هدرکن  تباجا  ار  لاـعتم  دـنوادخ  تسا  وا  دوجو  ماـما و  تیـالو  هک  میظع  تمعن  نآ  رکـش  يادا  رد 
ِِهب اْوَدَْتفََأل  ُهَعَم  ُهَْلثِمَو  ًاعیِمَج  ِضْرَألا  ِیف  ام  ْمَُهل  َّنَأ  َْول  َُهل  اُوبیِجَتْسَی  َْمل  َنیِذَّلاَو  ینْسُحلا  ُمِهِّبَِرل  اُوباجَتْـسا  َنیِذَِّلل  : » دیامرف یم  دعر  هروس 

نیرتهب دـندرک  تباـجا  ار  ناـشراگدرورپ  توعد  هک  ناـنآ  يارب  (1) ؛ ُداـهِملا » َْسِئبَو  ُمَّنَهَج  ْمُهیوْأَـمَو  ِباـسِحلا  ُءوُس  ْمَُهل  َکـِئلوُأ 
باسح يراتفرگ  زا  ات  دنهد  هیدف  دنهاوخب  و  دنـشاب ، نآ  ربارب  کی  نیمز و  همه  کلام  رگا  دننکن  تباجا  هک  نانآ  و  تسا ، شاداپ 

.تسا یهاگیاج  دب  هک  منهج  ناش  هاگیاج  تسا و  تخس  یسرباسح  ار  نانآ  درادن ] هدیاف   ] دننامب ناما  رد 

يریگارف تقد و  ینعی  دومرف :  (2) ِباسِحلا » َءوُس  َنُوفاخَیَو  : » هرابرد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـشاّیع  زا  راحب  رد  و 
(3) .دنرواین رامش  هب  نانآ  يارب  ار  تانسح  یلو  دننک  باسح  نانآ  هیلع  ار  ناهانگ  هک 

.تسا تانسح  یلوبق  ببس  هک  یتمعن  تسا ، یهلا  میظع  تمعن  هب  اه  نآ  رفک  رطاخ  هب  نیا  میوگ : یم 

و دومرف : نینچ  اه  نآ  هرابرد  هعمج  زور  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  هک  دنتـسه  ییاه  نآ  مراهچ : هتـسد   - 4
يوس هب  یعمج  هتـسد  هکلب  دوش  یمن  هدوشگ  ناشیارب  اه  هدـنورپ  و  ددرگ ، یمن  بصن  اـه  وزارت  ناـشیارب  كرـش  لـها  هک  دـینادب 

(4) دندرگ …  یم  روشحم  منهج 
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.تفریذپ دهاوخ  ار  یسررب  نیا  دنک ، قیقحت  عّبتت و  تسرد  رابخا ، رد  سک  ره  و 

ار ترضح  نآ  ياه  تمعن  یضعب  هنارکش  هک  دشاب  میدروآ ، لیـصفت  هب  دوب -  نوریب  ام  ثحب  زا  هک  نیا  اب  ار -  بلطم  اجنیا  رد  ام 
يرابخا هک  نانچ  دراد ، یصاخ  یگژیو  شروهظ  نامز  رد  هیلع -  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  ياه  تمعن  هتبلا  .میشاب  هدروآ  ياجب 

ناـمز رد  نم  تما  دوـمرف : هک  تسا  لوـقنم  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  راـحب  رد  هلمج : زا  تسا ، هدـش  دراو  هراـب  نیا  رد 
نیمز دراب و  یم  اه  نآ  رب  ار  شتمحر  ناراب  نامسآ  دنا ، هتـشگن  معنتم  نآ  لثم  هب  هاگ  چیه  هک  دش  دنهاوخ  معنتم  یتمعن  هب  يدهم 

(1) .دروآرب ار  نآ  هک  نیا  رگم  دنک  یمن  اهر  ار  یهایگ  چیه 

دهاوخ زاب  هفوک  هب  يدـهم  دومرف … : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  رمع  نب  لّـضفم  ثیدـح  نمـض  باـتک  نآ  رد  زین  و 
شباحـصا رب  و  دـیراب -  بّویا  رب  لیئارـسا  ینب  رد  دـنوادخ  هک  نانچ  دـیراب -  دـهاوخ  نیرز  ياـه  خـلم  اـجنآ  رد  نامـسآ  تشگ ،

(2) .درک دهاوخ  میسقت  تارهاوج و …  الط و  زا  ار  نیمز  ياه  هنیجنگ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  مالسا و  ترصن   - 4

نایهان فورعم و  هب  نارمآ  نوچ  دشاب ، یم  اه  نآ  هدنهد  ماجنا  يارب  ندرک  اعد  بجوم  عرش  لقع و  مکح  هب  روما  نیا  زا  مادک  ره 
فورعم هب  رما  هب  شزیگنا  رد  تایاور  تایآ و  و  دنتسه ، نیملسم  ياهژد  نید و  نارادساپ  رکنم  زا 
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  دومرف : ینالوط  یثیدح  نمض  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  یفاک  رد  .تسا  رایـسب  رکنم  زا  یهن  و 
یم لالح  اـه  بسک  نمیا و  اـه  شیارگ  و  اـپرب ، ضئارف  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  یمهم  هضیرف  تسا ، احلـص  شور  اـیبنا و  هار  رکنم 
یم تماقتـسا  نید  رما  و  دوش ، یم  هتفرگ  ماـقتنا  فاـصنا -  قیرط  هب  نانمـشد -  زا  و  داـبآ ، نیمز  و  ددرگ ، یم  عفد  ملاـظم  و  دوش ،

یـسک شنزرـس  تمالم و  زا  ادـخ  هار  رد  دـینزب و  هاـنگ  لـها  يور  هب  دـیروآ و  ناـبز  هب  دـینک و  راـکنا  ناـتیاه  لد  اـب  سپ  دـبای ،
(1) .دیسرتن

رب دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  مدرم  هک  یمادام  دومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  رابخالا  یلائل  رد  و 
رب دوش و  یم  بلـس  نانآ  زا  اـه  تکرب  دـننکن  ار  راـک  نیا  رگا  سپ  دنـشاب ، ریخ  یـشوخ و  رد  هتـسویپ  دـننک  تنواـعم  کـین  راـک 

(2) .نامسآ رد  هن  دنام ، یم  یقاب  اه  نآ  يارب  يروای  نیمز  رد  هن  دندرگ و  طلسم  رگیدکی 

يوریپ نم  تیب  لـها  راـبخا  زا  دـنیامنن و  یهن  رکنم  زا  دـننکن و  رما  فورعم  هب  مدرم  رگا  دومرف : هک  تسا  يورم  ترـضح  نآ  زا  و 
(3) .دوشن باجتسم  ناشیاعد  دننک  اعد  اهبوخ  هاگ  نآ  دنادرگ ، ّطلسم  اه  نآ  رب  ار  ناش  رارش  اهدب و  دنوادخ  دنشاب ، هتشادن 

هیلعءادهـشلا دیـس  ترـضح  شّدج  هب  مالـسلا  هیلع  تّجح  ترـضح  یلوم  تهابـش  ثحب  رد  تسا و  دایز  ًادج  هراب  نیا  رد  رابخا  و 
نآ ششوک  یعس و  هک  یتسناد  مالسلا 

ص389
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بناج زا  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  هک  اریز  تسین ، شدـننام  سک  چـیه  هک  تسا  ناـنچ  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  باـنج 
لعف يارب  هک  دـنامن  یقاب  يدـحا  رگید  هک  يروط  هب  درادرب ، ایند  ياـج  همه  زا  ار  تارکنم  ماـمت  هک  تسا  رومأـم  لاـعتم  دـنوادخ 

.دشاب هتشاد  یهانپ  دوخ  رکنم 

ِنَع اوَهَنَو  ِفوُْرعَملِاب  اوُرَمَأَو  َهاکَّزلا  اَُوتآَو  َهالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرَألا  ِیف  ْمُهاّنَکَم  ْنِإ  َنیِذَّلَا  : » هفیرـش هیآ  ریـسفت  رد  هجحملا  باتک  رد  و 
[ قحتـسم هب   ] تاـکز و  دـنراداپب ، ار  زاـمن  میهد ، ییاـناوت  ار  ناـنآ  نیمز ، رد  هاـگره  هک  یناـسک  (1) ؛ ِرُومُـألا » ُهَِبقاـع    ِ ِهَّللَو ِرَْکنُملا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  .تسا  ادخ  تسد  هب  اهراک  تبقاع  و  دنیامن ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  دنناسرب ،
ار نید  و  دروآرد ، اه  نآ  فرـصت  هب  ار  نیمز  براغم  قراشم و  لاعتم  دـنوادخ  وا ، باحـصا  يدـهم و  تسا ، دـمحم  لآ  يارب  نیا 

هدـناریم ار  قح  ناهیفـس  هک  نانچمه  درب ، یم  نیب  زا  ار  لطاب  اه و  تعدـب  شنارای  وا و  هلیـسو  هب  لاعتم  دـنوادخ  دزاـس و  راکـشآ 
.تسا ادخ  تسد  هب  اهراک  رخآ  و  دومن ، دنهاوخ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوشن و  هدید  ملظ  زا  يرثا  هک  ییاج  ات  دنشاب ،

ره رب  ار  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  يارب  ندرک  اـعد  موزل  هکلب  ناـحجر  ناوت  یم  میوگ : یم  یتسناد  ار  بلطم  نیا  هک  لاـح 
: دومن نایب  هجو  ود  هب  ناملسم 

نید نارای  هک  اریز  دـننک ، یم  مکح  رکنم  زا  یهاـن  فورعم و  هب  رمآ  هب  ندرک  کـمک  اـعد و  نسح  رب  عرـش  لـقع و  هک  نیا  لّوا :
وا دودح  ناظفاح  ادخ و 
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.تسا حضاو  ًالماک  ینعم  نیا  و  تسا ، نید  تیاعر  نیملسم و  هب  ناسحا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوخ  نوچ  و  دنتسه ،

مهم و رایـسب  راثآ  یلو  تسا ، ینطاب  یفخم و  هک  دـنچره  رما  نیا  و  تسا ، یبلق  راکنا  رکنم ، زا  یهن  تاجرد  نیتسخن  هک  نیا  مود :
زا حیحـص  لثم  یقثوم  دنـس  هب  یفاک  رد  هک  تسا  یتیاور  نآ  رب  لیلد  ددرگ ، یم  راکـشآ  حراوج  اـضعا و  زا  هک  دراد  يا  هدـنزرا 

ار ام  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دومرف : مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح 
(1) .مییامن دروخرب  ناراکهانگ  اب  هتفشآرب  ّریغتم و  ياه  تروص  اب  هک  درک  رما 

هتشرف ود  ّلجوّزع -  دنوادخ -  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  زا  یلسرم  دنـس  هب  باتک  نامه  رد 
یم عرضت  وا  هاگرد  هب  دناوخ و  یم  ار  ادخ  يدرم  دندید  دندیسر  رهش  نآ  هب  یتقو  دننک ، ور  ریز و  ار  نآ  هک  داتسرف  يرهـش  هب  ار 

، هن تفگ : هدب ، ماجنا  دومرف  رما  ادخ  هچنآ  یلو  ارچ  تفگ : ینیب ؟ یمن  ار  هدننک  اعد  نیا  تفگ : يرگید  هب  هتشرف  ود  زا  یکی  دنک ،
و تشگزاب ، یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  يوس  هب  سپـس  .میامن  فیلکت  بسک  رگید  راـب  مراـگدرورپ  زا  هک  نیا  اـت  منک  یمن  يراـک 

دنوادـخ دراد ، عّرـضت  وت  هاگرد  هب  دـناوخ و  یم  ار  وت  هک  مدـید  ار  تا  هدـنب  نالف  متفر  رهـش  نآ  هب  نم  اراـگدرورپ ! درک : ضرع 
هدـیدرگن هتفـشآرب  نم  يارب  مشخ  زا  شا  هرهچ  هاگ  چـیه  هک  تسا  یـصخش  نیا  هک  مداد  تروتـسد  هچنآ  ماجنا  يارب  ورب  دومرف :

(2) .تسا
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راکنا ار  نآ  لد  اب  درادزاب ، دـنک و  یهن  نآ  زا  تسناوتن  هک  دـید  يرکنم  رگا  نمؤم  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  رگید ، رایـسب  راـبخا  و 
دنک یم  رکنم  زا  یهن  هک  یسک  يارب  دیاب  نینچمه  .دزیگنارب  ار  رکنم  عفد  رب  ياناوت  صخـش  هک  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  دیامن و 
مامت هدـننک  فرطرب  هک  میناد  یم  نوچ  .تسه و  نانآ  داهن  رد  هک  تسا  يرطف  تاـنمؤم  نینمؤم و  يارب  تلاـح  نیا  و  دـیامن ، اـعد 
تسا مزال  ام  رب  دشاب ، یم  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  يدهم -  مئاق  نامه  اه  فالخ  اه و  يدب  مامت  هدنزاس  نک  هشیر  تارکنم و 
دییأت يرای و  ار  وا  دـنادرگ و  کیدزن  ار  شجرف  نوگانوگ ، تایهنم  تارکنم و  عفد  رطاخ  هب  هک  میهاوخب  ّلجوّزع -  دـنوادخ -  زا 

.دیامرف

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  يادن   - 5

عیقوت رد  ترـضح  نآ  يادن  مینک ، اعد  شیارب  ام ، زا  ترـضح  نآ  نتـساوخ  يرای  بجوم  هب  هک  دـننک  یم  مزال  ام  رب  عرـش  لقع و 
رایسب جرف  لیجعت  يارب  و  (1) ؛ ْمُکُجَرَف » َِکلذ  َّنِإَف  ِجَرَفلا  ِلیِْجعَِتب  َءآعُّدـلا  اوُِرثْکَأَو  : » دومرف هک  هدـمآ  نآ  ریغ  جاجتحا و  رد  فیرش 

.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  دمآ ، دهاوخ  مجنپ  شخب  رد  شیامرف  نیا  نایب  .تسا  امش  جرف  نآ  هک  دینک  اعد 

نوچ درادن ، حیضوت  هب  يزاین  دشاب  ندرک  اعد  بجوم  لقع  مکح  هب  هیلع -  همالسو  هَّللا  تاولص  ترضح -  نآ  يادن  هک  هتکن  نیا 
وا رب  يرایسب  بجاو  قوقح  هک  میظع  هتسجرب و  تیصخش  کی  هک  دوش  هجوتم  رگا  یفاصنا  اب  لقاع  ره 
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يادن تباجا  هب  ار  وا  لقع  ایآ  هدیبلط  يرای  هب  هدرک و  ادص  ار  وا  یتیصخش  نینچ  هدیسر ، ملظ  يو  هب  هتـشگ و  بصغ  شقح  دراد ،
تیالو ّتبحم و  لها  ناسنا  رگا  صوصخ  هب  مسق ! ادـخ  هب  ارچ  دزیگنا ؟ یمن  رب  توعد ، نآ  زا  يوریپ  رد  تعرـس  تیـصخش و  نآ 

.تشذگ هنیمز  نیا  رد  یبسانم  بلاطم  باتک  موس  شخب  رد  .دشاب و 

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یفاک  لوصا  رد  هلمج : زا  دروخ ، یم  مشچ  هب  یناوارف  تایاور  رد  رما  نیا  رب  عرـش  تلالد  اـّما  و 
اه نآ  زا  دزرون  ماـمتها  نیملـسم  روـما  هب  هک  یلاـح  رد  دـنک  حبـص  هک  نآ  ره  دوـمرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا 

(1) .تسین ناملسم  دنکن  تباجا  ار  وا  و  ناناملسم ! يا  دنز : یم  گناب  يدرم  هک  دونشب  هکره  و  تسین ،

لاح و نابز  اب  هک  يروآ ؟ یم  رب  ار  شتجاح  و  ینک ؟ یم  تباجا  ار  وا  ایآ  و  يونـش ؟ یم  ار  تربهر  یلوم و  يادـن  اـیآ  میوگ : یم 
.دییامن يرای  ار  وا  نادنمدرخ ! يا  سپ  دبلط ، یم  يرای  هب  ار  وت  لاقم 

و میروایب ، ار  شروهظ  زا  دـعب  لبق و  ترـضح ، نآ  ياهادـن  زا  یتمـسق  هک  تسین  تبـسانم  یب  دیـشک ، اـج  نیدـب  نخـس  هک  ـالاح 
: دراد ترضح  نآ  هب  طابترا  زاب  هک  مییامن  رکذ  زین  ار  رگید  ياهادن 

یمن جورخ  مالـسلا  هیلع  مئاق  دومرف : هک  هدمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  زا  دوخ  دنـس  هب  ینامعن  زا  لقن  هب  راحب  رد   - 1
ادن زیچ  هچ  هب  مدرک : ضرع  .دوش  ادن  ناضمر ) هام   ) موس تسیب و  هعمج  بش  وا ، مان  هب  نامسآ  نورد  زا  هک  نیا  ات  دنک 

ص:393

.2/164 یفاک : . 736 - 1

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 415 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3568/AKS BARNAMEH/#content_note_393_1
http://www.ghaemiyeh.com


وا دیونشب و  ار  شنخـس  تسا  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  مئاق  نالف  نب  نالف  هک  دوش  یم  ادن  شردپ  مان  وا و  مان  هب  دومرف : دوش ؟ یم 
طایح هب  هک  دنک  یم  رادیب  ار  باوخ  سپ  دونـشب ، ار  ادـص  نآ  هک  نیا  رگم  دـنامن  یقاب  يرادـناج  چـیه  هاگ  نآ  .دـینک  تعاطا  ار 
هحیص نیا  دنک ، یم  مایق  دونش  یم  هچنآ  زا  مالـسلا  هیلع  مئاق  و  دشک ، یم  نوریب  شا  هدرپ  تشپ  زا  ار  هزیـشود  دیآ و  یم  شا  هناخ 

(1) .تسا لیئربج  دایرف  و 

و تسا ، ماما  ینالف  دنزرف  ینالف  هک  دهد  یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  دومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلعرقاب  ماما  زا  نیدلا  لامک  رد  و 
لوـسر هیلع  هبقع  بش  رد  هک  ناـنچ  مـه  دـهد ، یم  ادـن  نـیمز  زا  دـنک -  شتنعل  يادـخ  هـک  سیلبا -  و  دـهد ، یم  ادـن  شماـن  هـب 

(2) .داد ادن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ 

هیلعرقاب ماما   ) رفعجوبا متفگ : مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا  ترـضح  هب  تفگ : هک  هدـمآ  یلامث  هزمحوبا  زا  باتک  نامه  رد   - 2
هیلع مئاق  جورخ  هیکز و  سفن  لتق  سابعلا و  ینب  فالتخا  يرآ و  دومرف : .تسا  یمتح  روما  زا  ینایفـس  جورخ  دومرف : یم  مالـسلا )

اب قح  قیقحت  هب  دنک : یم  ادن  نامسآ  زا  زور  لّوا  يدانم  دومرف : تسا ؟ هنوگچ  ادن  نآ  مدرک : ضرع  تسا ؟ یمتح  روما  زا  مالـسلا 
نآ رد  و  تسا ، وا  ناوریپ  نامثع و  اب  قح  قیقحت  هب  هک : دنز  یم  گناب  زور  رخآ  رد  هَّللا  هنعل  سیلبا  سپـس  تسوا ، نایعیـش  یلع و 

(3) .دش دنهاوخ  راچد  دیدرت  هب  نایوج  لطاب  ماگنه 

مدینش تفگ : هک  تسا  تیاور  حلاص  وبا  نالجع  زا  یشایع  زا  راحب  رد   - 3
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قح لها  يا  دـنز : گناب  نامـسآ  زا  يدانم  هک  نیا  ات  دـبای  یمن  نایاپ  اه  بش  اهزور و  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبعوبا 
ایآ هَّللا ، کحلـصأ  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار  .دش  دنهاوخ  ادج  رگیدکی  زا  ناشیا  سپ  .دیوش  ادج  لطاب  لها  يا  .دیوش  ادج 

َنِینِمْؤُملا َرَذَِیل  ُهَّللا  َناک  ام  : » دیامرف یم  نآرق  رد  دـنوادخ  ریخ ، دومرف : دـنوش ؟ یم  طولخم  اه  نآ  اب  اه  نیا  مه  زاب  ادـن  نیا  زا  سپ 
دیلپ هک  نیا  ات  دراذگناو  دیتسه  نآ  رد  امـش  هک  یلاح  هب  ار  نانمؤم  دنوادخ  (1) ؛ ِبِّیَّطلا » َنِم  َثِیبَخلا  َزیِمَی  یّتَح  ِْهیَلَع  ُْمْتنَأ  اـم  یلَع 

(2) .دزاس ادج  هزیکاپ  زا  ار 

نیب مالـسلا  هیلع  مئاق  سپ  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ینالوط  یثیدـح  نمـض  باـتک  نآ  رد  زین  و   - 2
یناسک رب  میبلط  یم  يرای  هب  ار  دنوادخ  ام  مدرم ! يا  دیوگ : یم  سپس  .تسا  وا  اب  مه  شریزو  درازگ ، زامن  دزیخاپب و  ماقم  نکر و 
دنوادخ هب  تبسن  دارفا  نیرت  هتسیاش  نم  دراد  هّجاحم  ام  اب  ادخ  هرابرد  هک  نآ  ره  دندومن ، بصغ  ار  ام  ّقح  دندرک و  ملظ  ام  هب  هک 

نم دـنک  هّجاحم  ام  اب  حون  هرابرد  هکره  و  متـسه ، مدآ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  نم  دـیامن  وگتفگ  ام  اب  مدآ  هراـبرد  هکره  و  متـسه ،
هک نآ  ره  و  متسه ، میهاربا  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  نم  دراد ، هّجاحم  ام  اب  میهاربا  هرابرد  هکره  و  متـسه ، حون  هب  دارفا  نیرت  کیدزن 

هرابرد هکره  و  متـسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  نم  دـنک ، هّجاحم  ام  اـب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  هراـبرد 
ام دـنک ، وگتفگ  ام  اب  ادـخ  باتک  هرابرد  سک  ره  و  میتسه ، ءاـیبنا  هب  تبـسن  مدرم  نیرت  هتـسیاش  اـم  دـنک ، هّجاـحم  اـم  اـب  ناربمغیپ 

باتک هب  مدرم  نیرت  کیدزن 
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لاوما رهش و  زا  دنا و  هدرک  متس  ام  هب  و  میا ، هدش  هدنار  هدیسر و  ملظ  ام  رب  هک  میهد  یم  تداهش  زورما  ناملـسم  ره  ام و  مییادخ ،
هک درم  دنچ  دصیـس و  دنگوس ! ادخ  هب  .میبلط  یم  يرای  هب  ار  ناناملـسم  مامت  دنوادخ و  زورما  ام  میا ، هدـش  نوریب  دوخ  نادـناخ  و 
رد یپ  يزیئاپ  ياهربا  نوچمه  یلبق  يراذگ  هدعو  نودب  دنوش  یم  عمج  هّکم  رد  دنیآ و  یم  دراد ، دوجو  نز  هاجنپ  اه  نآ  نایم  رد 

دیشاب اجک  ره  (1) ؛ ٌریِدَـق » ْیَـش ٍء  ِّلُک  یلَع  َهَّللا  َّنِإ  ًاعیِمَج  ُهَّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  : » دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  نیمه  و  یپ ،
هیلع هللا  یلـصربمغیپ  نادناخ  زا  يدرم  هاگ  نآ  .تسا  اناوت  يزیچ  ره  رب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دروآ ، یم  ار  امـش  یگمه  دـنوادخ 

وا اـب  هک  یناـسک  هک  یلاـح  رد  دوش  یم  جراـخ  هّکم  زا  وا  سپـس  دنراکمتـس ، نآ  لـها  هک  يداـبآ  نآ  تسا  نیا  دـیوگ : یم  هلآو 
حالـس مچرپ و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصادخ  ربمایپ  نامرف  ندـید  زا  سپ  ماـقم  نکر و  نیب  هک  دـنرفن  هدزیـس  دصیـس و  ناـمه  دنتـسه 

زا وا  [ تیالو  ] رما ماـن و  هب  هّکم  رد  يداـنم  سپ  تسوا ، هارمه  شریزو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـننک ، یم  تعیب  وا  اـب  شترـضح 
(2) .دنونش یم  ار  شیادص  نیمز  لها  هک  نیا  ات  دهد  یم  ادن  نامسآ 

يدره هب  هیبش  یشتآ  قرشم  بناج  زا  هاگره  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  ینامعن  تبیغ  رد  و   - 5
هک یلاعت  هَّللا  ءاش  نا  دیـشاب  مالـسلا  مهیلعدمحم  لآ  جرف  رظتنم  دـشاب ، نشور  زور  تفه  ای  هس  هک  دـیدرک  هدـهاشم  درز ] رایـسب  ]

.تسا میکح  ریذپان و  تسکش  دنوادخ 

نآ و  دوب ، دهاوخن  ادخ -  هام  ناضمر -  هام  رد  زج  هحیص  دومرف : سپس 
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ره هک  دـنز  یم  گناب  مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  مان  هب  نامـسآ  يوس  زا  يدانم  دومرف : هاگ  نآ  .مدرم  نیا  رب  تسا  لـیئربج  هحیص 
دنامن يا  هداتـسیا  و  دوش ، رادیب  هک  نآ  رگم  دـنامن  يا  هدـیباوخ  دونـش ، یم  ار  نآ  تسا  برغم  رد  هک  نآ  ره  قرـشم و  رد  هک  نآ 

زا هک  یسک  دنک  تمحر  ادخ  سپ  ادص ، نآ  تشحو  زا  دزیخاپب  هک  نیا  رگم  دنامن  يا  هتـسشن  چیه  و  دیآرد ، وناز  هب  هک  نیا  رگم 
تـسیب هعمج  بش  رد  ادص  نیا  دومرف : .تسا و  نیمالا  حور  لیئربج  يادص  نآ  هک  دوش ، نآ  يوگ  خساپ  دریگب و  تربع  ادص  نآ 

هک دوش  یم  دنلب  نیعل  سیلبا  يادص  زور  رخآ  رد  دییامن و  تعاطا  دیونشب و  دینکن و  کش  نآ  رد  دوب ، دهاوخ  ناضمر  هام  موس  و 
(1) دنک …  ناشراتفرگ  دزادنا و  دیدرت  کش و  هب  ار  مدرم  ات  دش  هتشک  مولظم  ینالف  دنک : یم  ادن 

مدینش هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبع  یبا  ترـضح  تمدخ  رد  تفگ : هک  هدمآ  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  باتک  نامه  رد  و   - 6
زا يا  هدنهد  زاوآ  هک  دیرادنپ  یم  امش  دنیوگ : یم  ام  هب  دننک و  یم  شنزرس  ار  ام  نایّنس  نیا  تفگ : یم  نادمه  هلیبق ]  ] زا یصخش 

نیا دومرف : سپس  تسـشن ، تسار  دش و  نیگمـشخ  دوب ، هداد  هیکت  ترـضح  نآ  دز ، دهاوخ  گناب  رما  نیا  بحاص  مان  هب  نامـسآ 
هیلع مردپ  زا  هک  مهد  یم  تداهش  نم  تشاد ، دهاوخن  امش  يارب  یلاکـشا  چیه  هک  دینک  لقن  مردپ  زا  دینکن و  لقن  نم  زا  ار  نخس 

ًهَیآ ِءآمَّسلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ْلِّزَُنن  ْأَشَن  ْنِإ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  نشور  ًالماک  ادـخ  باتک  رد  بلطم  نیا  هَّللاو  دومرف : یم  مدینـش  مالـسلا 
ْتَّلَظَف
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.253 ینامعن : هبیغلا  . 744 - 1
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نآ سپ  .دـنامب  عضاخ  نآ  ربارب  رد  ناـشیاه  ندرگ  هک  میروآ  دورف  یتیآ  نامـسآ  زا  میهاوخب  هاـگره  (1) ؛ َنیِعِـضاخ » اَهل  ْمُُهقانْعَأ 
زا ییادص  دنونـشب  یتقو  نیمز  لها  همه  دنک و  جـک  ندرگ  هناشن  نآ  لباقم  رد  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  نیمز  رد  يدـحا  زور 

.دنروآ یم  نامیا  تسا ، وا  نایعیش  بلاط و  یبا  نب  یلع  اب  قح  هک  دیشاب  هاگآ  هک : تسا  دنلب  نامسآ 

هجوت هک : دروآ  یم  گـناب  هاـگ  نآ  ددرگ ، یفخم  ناـینیمز  مشچ  زا  هک  ییاـج  اـت  دور  اوه  رب  سیلبا  دوش  زور  نآ  يادرف  نوـچ  و 
.دینک هبلاطم  ار  شنوخ  دش  هتشک  مولظم  وا  هک  اریز  تسا  وا  ناوریپ  نافع و  نب  نامثع  اب  قح  دینک 

اه نآ  یلو  تسا ، لّوا  يادن  نامه  هک  دزاس  یم  راوتسا  قح  رب  تباث  لوق  اب  ار  نانمؤم  دنوادخ  ماگنه  نآ  رد  سپ  دومرف : ترـضح 
ام دنیوج و  يرود  ام  زا  ماگنه  نآ  رد  دنتفا ، یم  کش  رد  تسا -  ام  ینمـشد  مسق  ادخ  هب  ضرم  هک  تسه -  ضرم  ناشلد  رد  هک 

مالسلا هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترضح  سپـس  .نادناخ  نیا  ياهرحـس  زا  دوب  يرحـس  لّوا  يدانم  دنیوگ : یم  دننک و  یم  تناها  ار 
: دـنیوگ یم  دـنبات و  رب  يور  دـننیبب  یتـیآ  نوـچ  و  (2) ؛ ٌّرِمَتْـسُم » ٌرْحِـس  اوـُلوُقَیَو  اوُـضِْرُعی  ًهَیآ  اْوَرَی  ْنِإَو  : » درک توـالت  ار  هـیآ  نـیا 

(3) .تسا یپ  رد  یپ  ياهرحس 

نامـسآ زا  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  مدینـش  تفگ : هک  تسا  يورم  هرارز  زا  باـتک  ناـمه  رد  و   - 7
(4) .دنراگتسر شنایعیش  یلع و  قیقحت  هب  دنک ، یم  ادن  يا  هدنیوگ  تسا و  ریما  ینالف  هک  درک  دهاوخ  ادن  يا  هدنیوگ 

ص:398

هیآ 4. ارعش ، هروس  . 745 - 1
هیآ 2. رمق ، هروس  . 746 - 2
.73 ینامعن : هبیغلا  . 747 - 3

.264 ینامعن : هبیغلا  . 748 - 4
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يا هک : دوش  یم  ادن  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  مان  هب  دومرف : هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  هک  هدمآ  زین  و   - 8
(1) .زیخاپب نالف  دنزرف  نالف 

رگید ياهاج  رد  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هَّللا  دبع  یبا  ترضح  شّدج  هب  ترضح  نآ  ياه  تهابش  رد  ترـضح ، نآ  دوخ  يادن   - 9
.تشذگ

يا هرفـس  ار  دـنوادخ  دومرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  زا  روصنم  نب  هفیذـح  تیاور  هب  یناـمعن  تبیغ  رد   - 10
يا دنز : گناب  دروآرب و  رس  نامسآ  زا  یسک  هک  ایـسیقرق ، مان  هب  ییاج  رد  تسا ) هدئام »  » رگید تیاور  و  هبدأم »  » یتیاور رد   ) تسا

(2) .دینک رپ  ناراکمتس  ياه  تشوگ  زا  ار  دوخ  مکش  دییایب و  نیمز  ناگدنرد  اوه و  ناگدنرپ 

یم دورف  ءادیب  رد  ینایفـس  شترا  ریما  و  دومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  هک  تسا  يورم  ینالوط  یثیدـح  رد  زین  و   - 11
هس زج  اه  نآ  زا  درب و  یم  ورف  ار  اه  نآ  نیمز  هاگ  نآ  .نک  دوبان  ار  اه  نآ  ءادیب ! يا  هک : دنک  یم  ادن  نامـسآ  زا  يدانم  سپ  دیآ ،

(3) .دنادرگ یم  زاب  تشپ  هب  ار  ناشیاه  تروص  دنوادخ  دنتسه  بلک  هلیبق  زا  هک  درب ، یمن  رد  هب  ملاس  ناج  یسک  رفن 

ماگنه قرشم  تمـس  زا  ناضمر  هام  رد  و  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  ینالوط  یثیدح  رد  راحب  رد  و   - 12
دایرف يا  هدنهد  زاوآ  مد  هدیپس 

ص:399

.279 ینامعن : هبیغلا  . 749 - 1
زا شیپ  ادن  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هدـمآ  ینامعن  تبیغ  رد  زین  نآ  هک  يرگید  تیاور  زا  میوگ : یم  . 148 ینامعن : هبیغلا  . 750 - 2

{ فلؤم  } .تسا ینایفس  جورخ 
.280 ینامعن : هبیغلا  . 751 - 3
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(1) .دیوش عمج  لطاب  لها  يا  دنز : یم  گناب  يا  هدنهد  زاوآ  قفش  زا  سپ  و  دیوش ، عمج  تیاده  لها  يا  دنز : یم 

، دنک یم  تعیب  مالسلا  هیلع  مئاق  اب  هک  یسک  نیتسخن  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  نیدلا  لامک  رد  و   - 13
تیب رب  رگید  ياپ  مارحلا و  هَّللا  تیب  رب  ياپ  کی  سپس  دنک ، یم  تعیب  دوش و  یم  لزان  يدیفس  هدنرپ  تروص  هب  هک  تسا  لیئربج 
یهلا رما  (2) ؛ ُهُولِْجعَتْـسَت » الَف  ِهَّللا  ُْرمَأ  یتَأ  : » دز دهاوخ  دایرف  دنونـش  یم  قیالخ  هک  يزیت  يادص  اب  هاگ  نآ  دراذگ ، یم  سدـقملا 

(3) .دیرامشم دوز  ار  نآ  سپ  دمآ 

منیب یم  هبنش  زور  اروشاع  زور  ار  مالسلا  هیلع  مئاق  ییوگ  دومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  ترـضح  زا  راحب  رد  و   - 14
رپ هک  نانچ  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  سپ  .ادخ  يارب  تعیب  دـنز : یم  گناب  شهاگـشیپ  رد  لیئربج  هداتـسیا و  ماقم  نکر و  نیب  هک 

(4) .روج ملظ و  زا  تسا  هدش 

هیلع مئاق  مان  هب  دومرف : هک  تسا  يورم  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  هرارز  نب  دـیبع  زا  یناـمعن  تبیغ  رد  و   - 15
مالعا امـش  مان  دوش : یم  هتفگ  ترـضح  نآ  هب  تسا ، ماقم  تشپ  هک  یلاح  رد  دـنیآ  یم  وا  دزن  هاـگ  نآ  دوش ، یم  هدز  ادـن  مالـسلا 

یم ام  هَّلل ، دمحلا  تفگ : نم  هب  هرارز  دیوگ : يوار  .دـننک  یم  تعیب  وا  اب  دـنریگ و  یم  ار  شتـسد  سپـس  دـیتسه ؟ هچ  رظتنم  دـش ،
دهاوخ تعیب  هارکا  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  هک  میدینش 

ص:400

.52/274 راونالا : راحب  . 752 - 1
هیآ 1. لحن ، هروس  . 753 - 2

.2/671 نیدلا : لامک  . 754 - 3
.52/290 راونالا : راحب  . 755 - 4
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(1) .تسین یکاب  هارکتسا  نیا  رد  هک  میتسناد  الاح  میتسناد ، یمن  ار  شتهارک  هجو  یلو  درک 

گرم و ار  مدرم  دومرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مدینش  تفگ : هک  هدمآ  نانـس  نب  هَّللا  دبع  زا  باتک  نامه  رد  و   - 16
: دنک یم  ادن  راتـشک  تّدـش  زا  یقداص  يدانم  سپ  .دـنوش  یم  هدـنهانپ  مرح  هب  مدرم  ماگنه  نآ  رد  هک  نیا  ات  دریگ  یم  ارف  راتـشک 

(2) .تسا ینالف  امش  بحاص  دینک  یم  راتشک  لتق و  هچ  يارب 

شرـس يالاب  يربا  هک  یلاح  رد  دنک  یم  روهظ  يدهم  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  راحب  رد  و   - 17
(3) .دینک يوریپ  وا  زا  تسا  یهلا  هفیلخ  يدهم  نیا  دنز : یم  دایرف  يا  هدنهد  زاوآ  نآ  رد  هک  تسه 

قرش سنا و  ّنج و  هک  یحیصف  نابز  هب  باتفآ ، زا  تسا  ینابیاس  هک  تسا  دیفس  يربا  شرـس  يالاب  هدمآ : نینچ  يرگید  ربخ  رد  و 
هدـش رپ  متـس  زا  هک  ناـنچ  دـنک  یم  رپ  لدـع  زا  ار  نیمز  تسا  مالـسلا  مهیلعدـمحم  لآ  يدـهم  وا  دـنک : یم  ادـن  دنونـشب  برغ  و 

(4) .تسا

لد هک  منیب  یم  ار  وا  ییوگ  دوـمرف : هک  هدـمآ  مالـسلا  هیلعاـضر  ترـضح  زا  بوـبحم  نب  نسح  تیاور  هب  یناـمعن  تبیغ  رد   - 18
باذع نیرفاک  يارب  تمحر و  نینمؤم  يارب  زاوآ  نآ  دنونـشب و  ار  نآ  کیدزن  رود و  هک  دوش  یم  دـنلب  يزاوآ  دـنک ، داش  ار  مدرم 

يا َنیِِملاّظلا ؛» یَلَع  ِهَّللا  ُهَنَْعل  الَأ  : » لّوا دیآرب ؛ بجر  هام  رد  زاوآ  هس  دومرف : تسیچ ؟ نآ  تیادف ، مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  .تسا 
رب دنوادخ  تنعل 

ص:401

.263 ینامعن : هبیغلا  . 756 - 1

.267 ینامعن : هبیغلا  . 757 - 2
.51/81 راونالا : راحب  . 758 - 3

.52/378 راونالا : راحب  . 759 - 4
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: موس .نانمؤم  هورگ  يا  تسا  هدش  کیدزن  دـش ، یم  کیدزن  تسیاب  یم  هچنآ  َنِینِمْؤُملا ؛» َرَـشْعَم  ای  ُهَفِزآلا  ِتَفِزَأ  : » مود .ناراکمتس 
نآ رد  .تخیگنارب  ار  ینالف  نارگمتس  يزادنارب  يارب  دنوادخ  دهد : زاوآ  ددرگ و  راکشآ  باتفآ  شیپاشیپ  رد  هک  دوش  هدید  یندب 

(1) .ددرگ فرطرب  ناشلد  ياه  هدقع  و  دشخب ، افش  ار  نانآ  ياه  هنیس  دنوادخ  و  دسر ، یم  ارف  نینمؤم  جرف  ماگنه 

لوـسر زا  شناردـپ  زا  مهن  ماـما  زا  نیدـلا  لاـمک  باـتک  رد  یلّـصفم  ثیدـح  رد  هـک  ترـضح ، نآ  مـچرپ  ریـشمش و  يادـن   - 19
هتـشارفارب دوخ  هب  دوخ  مچرپ  نآ  دسر  ارف  شجورخ  ماگنه  نوچ  هک  تسا  یمچرپ  ار  وا  دومرف : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

هب ار  ادخ  نانمـشد  نک و  مایق  ادخ ! ّیلو  يا  دـیوگب : وا  هب  مچرپ  نآ  دروآ و  قطن  هب  ار  نآ  یلاعت -  كرابت و  دـنوادخ -  و  ددرگ ،
هب ریـشمش  نآ  دـسر  مایق  ماگنه  هاگره  هک  ماین  رد  تسا  يریـشمش  وا  يارب  تسه و  تمالع  ود  مچرپ و  ود  وا  يارب  .ناـسر و  لـتق 
هک نک  جورخ  ادخ ! ّیلو  يا  هک : دنک  ادن  ار  ترضح  نآ  دروآ و  قطن  هب  ار  نآ  ّلجوّزع -  دنوادخ -  و  دیآرب ، ماین  زا  دوخ  يدوخ 

(2) .دشک یم  ار  ادخ  نانمشد  دنک و  یم  جورخ  سپ  .ینیشنب  تکاس  ادخ  نانمشد  زا  هک  تسین  لالح  وت  يارب  رگید 

ریز سپ  هدـمآ : مالـسلا  هیلع  مئاق  ماما  هرابرد  مالـسلا  امهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  زا  یعوفرم  ثیدـح  نمـض  راحب  رد   - 20
اجنیا ارچ  ادخ ! هدنب  يا  دیوگ : یم  دیآ و  یم  وا  دزن  بلک  هلیبق  زا  يدرم  تروص  هب  لیئربج  دنیشن ، یم  ییایقاقا  تخرد 

ص:402
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لیئربج سپ  .مورب  مرادن  شوخ  امرگ  نیا  رد  مورب و  هّکم  هب  هک  دسر  ارف  بش  ات  مرظتنم  نم  ادخ ! هدنب  يا  دیامرف : یم  يا ؟ هتـسشن 
هحفاصم وا  اب  دریگ و  یم  ار  وا  تسد  لیئربج  سپ  .تسا  لیئربج  هک  دسانـش  یم  ار  وا  ترـضح  نآ  ددـنخ  یم  نوچ  و  ددـنخ ، یم 

نآ سپ  .دروآ  یم  شیارب  دوش ، یم  هتفگ  قارب  نآ  هب  هک  یبسا  .زیخرب و  هک : دراد  یم  هضرع  وا  هب  دنک و  یم  مالـس  و  دیامن ، یم 
.دیآ یم  يوضر  هوک  هب  سپس  دوش  یم  راوس  ترضح 

رب هک  دنسیون  یم  يا  هداشگ  رـس  نامرف  وا  يارب  دنیآ و  یم  مالـسلاو -  هولـصلا  امهیلع  یلع -  ترـضح  دمحم و  ترـضح  هاگ  نآ 
يدرم سپ  دومرف : مالسلا  هیلعداجس  ماما  .دنا  هدرک  عامتجا  اجنآ  رد  مدرم  هک  دور  یم  نوریب  هکم  يوس  هب  سپس  دناوخ  یم  مدرم 

هللا یلصادخ  لوسر  هچنآ  هب  دنک  توعد  ار  امش  هدمآ  تسا ، امش  هتساوخ  نیا  مدرم ! يا  دنک : ادن  دزیخاپب و  ترـضح  نآ  يوس  زا 
نم مدرم ! يا  دیامرف : یم  دزیخ و  یمرب  ترـضح  نآ  دوخ  هاگ  نآ  دنزیخ ، یمرب  دوخ  ياج  زا  سپ  .دناوخ  یم  ارف  نآ  هب  هلآو  هیلع 

.دناوخ یم  ارف  نآ  هب  ادخ  ربمغیپ  هچنآ  هب  مناوخ  یم  ار  امش  میادخ ، ربمغیپ  دنزرف  نم  متسه ، نالف  دنزرف  نالف 

یم يریگولج  راک  نیا  زا  دنزیخ و  یمرب  ياج  زا  رفن -  دنچ  دصیس و  ای  دصیس -  هک  دنـشکب ، ار  وا  هک  دنزیخ  یم  اپب  يا  هّدع  سپ 
(1) .دنشاب هدش  عمج  اجنآ  یلبق  رارق  نودب  دنسانش و  یمن  ار  رگیدمه  مدرم ، ریاس  زا  هیقب  هفوک و  لها  زا  رفن  هاجنپ  دننک ،

ص:403

.52/306 راونالا : راحب  . 762 - 1
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هیلع یسوم  هب  ترـضح  نآ  تهابـش  رد  هک  درادنرب ، دوخ  اب  ییاذغ  سک  چیه  دینک ! هّجوت  هک : ترـضح  نآ  یچ  راج  يادن   - 21
.تشذگ مالسلا 

ینیمز چـیه  دزیخاپب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  راـحب  رد   - 22
(1) .دوش ادن  نآ  رد  هَّللا  لوسر  دّمحمو  هَّللا  ّالإ  هلإ  تداهش ال  هک  نیا  رگم  دنامن 

هّکم دجـسم  رد  مالـسلا  امهیلعدـمحم  نب  رفعج  ترـضح  اب  تفگ : هک  تسا  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  ینامعن  خیـش  تبیغ  رد   - 23
دهاوخ امش  دجسم  نیا  رد  ار  درم  هدزیس  دصیس و  دنوادخ  نابا ! يا  دومرف : دوب ، هتفرگ  ار  متـسد  ترـضح  نآ  هک  یلاح  رد  مدوب و 

نآ مان  ریشمش  ره  رب  هک  تسا  اه  نآ  ِرب  رد  ییاهریـشمش  دنا ، هدشن  قلخ  اه  نآ  دادجاو  ناردپ  زونه  هک  دنناد  یم  هّکم  لها  دروآ ،
تواضق هب  تسا  يدهم  نیا  دنک : ادن  يا  هدنهد  زاوآ  دهد  یم  روتسد  سپس  هدش ، هتشون  شبسن  تایصوصخ و  شردپ و  مان  درم و 

(2) .دسرپن هنّیب  زا  دنک و  یم  مکح  نامیلس  دوواد و 

مکح هب  تسا  يدـهم  نیا  دـیوگب : هک  دزیگنارب  نابایب  ره  زا  ار  داـب  دـنوادخ  و  هک : تسا  ترـضح  نآ  زا  باـتک  ناـمه  رد  و   - 24
(3) .دهاوخن هنّیب  دنک و  تواضق  دوواد 

.تسا هدش  تیاور  نیدلا  لامک  رد  نومضم  نیمه  هب  کیدزن 

ثحب رد  نآ  زا  یتمسق  هک  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  باتک  نامه  رد  و   - 25

ص:404

.52/340 راونالا : راحب  . 763 - 1
.. 313 ینامعن : هبیغلا  . 764 - 2
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دزیوآ و یم  هبعک  يالاب  درب و  یم  ار  هبیش  ینب  تسد  هک  نیا  دیامن  یم  زاغآ  هک  يا  همانرب  نیلوا  هدمآ : تشذگ  ترضح  نآ  ياول 
(1) .دنتسه ادخ  لاوما ]  ] نادزد اه  نیا  دنک : یم  ادن  ترضح  نآ  یچ  راج 

مالـسلا هیلع  مئاق  هک  تلادـع  همانرب  نیتسخن  دومرف : هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  راـحب  رد   - 26
ات دنورب  رانک  دنهد  ماجنا  دنهاوخ  یم  یبحتسم  فاوط  جح و  هک  نانآ  دنک : ادن  ترضح  نآ  یچ  راج  هک : تسا  نیا  دنک  یم  ارجا 

(2) .دنروآ ياجب  فاوط  هدومن و  مالتسا  ار  دوسالا  رجح  دنراد ، هدهعرب  بجاو  فاوط  جح و  هک  یناسک 

، نم ناکیدزن  نابیقن و  هورگ  يا  دیوگ : یم  دـنز و  یم  دایرف  سپ  دتـسیا  یم  ماقم  نکر و  نیب  و  هدـمآ : لّصفم  ثیدـح  رد  و   - 27
سپ .دـییآ  نم  يوس  هب  لیم  يور  زا  هدرک ، هریخذ  نیمز  يور  رب  مروهظ  زا  شیپ  نم  يرای  يارب  ار  اه  نآ  دـنوادخ  هک  یناسک  يا 

رد و  دسر ، یم  اه  نآ  هب  ترضح  نآ  يادن  نیمز  برغم  قرشم و  رد  دنتسه  دوخ  ياه  باوختخر  رب  اه و  بارحم  رد  هک  یلاح  رد 
نآ هاگـشیپ  رد  یگمه  هک  نیا  اـت  درذـگ  یمن  ندز  مهرب  مشچ  کـی  زا  شیب  و  دـسر ، یم  اـه  نآ  درف  درف  شوـگ  هـب  ادـص  کـی 

سپ نامسآ ، ات  نیمز  زا  دوش  یم  يدومع  دنک  یم  رما  رون  هب  ّلجوّزع -  دنوادخ -  سپ  دنریگ ، یم  رارق  ماقم  نکر و  نیب  ترضح 
لاحشوخ رون  نآ  هب  نینمؤم  سوفن  و  دوش ، یم  دراو  رون  نآ  زا  شا  هناخ  نورد  .دیامن  یم  هدافتسا  نآ  زا  نیمز  يور  رب  ینمؤم  ره 

اه نآ  هک  یلاح  رد  ددرگ ، یم 

ص:405
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هدزیس دصیس و  اه  نآ  و  دننک ، یم  حبص  هداتسیا  ترضح  نآ  تمدخ  هب  سپس  دنناد ، یمن  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  روهظ 
(1) .ردب زور  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  باحصا  ددع  هب  دنرفن 

هللا یلـصادخ  لوسر  ربق  مه  بحاصم و  ود  سک  ره  هک  دنک  یم  ادن  مالـسلا  هیلع  يدهم  یچ  راج  هک : تسا  باتک  نامه  رد   - 28
سپ .اه  نآ  زا  رازیب  رگید  هتسد  تسود و  يا  هتـسد  دنوش  یم  هتـسد  ود  مدرم  سپ  دورب ، فرط  کی  دراد  یم  تسود  ار  هلآو  هیلع 
تقو نآ  ام  مالسلا  مهیلع  لوسر  لآ  يدهم  يا  دنیوگ : یم  .دنک  یم  هضرع  ناش  نایلاوم  رب  ار  ود  نآ  زا  يرازیب  مالسلا  هیلع  يدهم 

زا نونکا  ایآ  میتسجن ، يرازیب  اه  نآ  زا  میدوب ، هدیدن  دش  راکـشآ  هک  یتلیـضف  دـنراد و  وت  ادـخ و  دزن  ار  تلزنم  نیا  میتسناد  یمن 
ادخ هب  هکلب  میدید ؟ اه  نآ  هلیـسو  هب  ار  کشخ  تخرد  ندش  هدـنز  اه و  نآ  ندـب  ندوب  هزات  رت و  هک  نیا  اب  مییوج  يرازیب  اه  نآ 
نآ هک  یـسک  دـنروآ و  یمن  نامیا  اه  نآ  هب  هک  یناسک  زا  مییوج و  یم  يرازیب  دـنا  هدروآ  نامیا  وت  هب  هک  یناسک  زا  وت و  زا  مسق 
داب دـنک  یم  رما  مالـسلا  هیلع  يدـهم  سپ  .مییوج  يرازیب  درک  اه  نآ  اب  ار  اهراک  نیا  دروآ و  نوریب  ربق  زا  تخیوآ و  راد  هب  ار  اـه 

(2) دنکفا …  یم  كاله  كاخ  رب  هدیکشخ  ياه  لخن  دننام  دزو و  یم  اه  نآ  رب  یهایس 

هک يا  همانرب  نیتسخن  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هدمآ : باتک  نآ  رد  زین  و   - 29

ص:406

.53/7 راونالا : راحب  . 768 - 1
{ فلؤم  } .دمآ دهاوخ  قافن  رفک و  ياهانب  مده  رد  شخب  نیمه  رخآ  رد  زین  يرگید  ربخ  . 53/13 راونالا : راحب  . 769 - 2
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دراد یبلط  نایعیـش  زا  یکی  زا  هک  نآ  ره  دینک ! هّجوت  دنک : یم  مالعا  ناهج  رـسارس  رد  هک  نیا  دنک  یم  زاغآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم 
(1) كالما …  اه و  هرقن  اهالط و  هب  دسر  هچ  ات  دننک  ادا  ار  کچوک  لدرخ  هچریس و  یتح  هک  نیا  ات  دهد ، رکذت 

مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  هک  نیا  ات  دومرف … : هک  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ّیبن  زا  هّماع  قیرط  زا  یثیدح  رد  راحب  رد   - 30
.دزیخ یمن  رب  ياج  زا  سک  چیه  رفن  کی  زج  سپ  دیایب ، دشاب  هتـشاد  لام  هب  يزاین  سک  ره  دنک : ادن  يا  هدنهد  زاوآ  دـهد  نامرف 
یلاـم نم  هب  هک  دـنک  یم  رما  وت  هب  يدـهم  وگب : وا  هب  ورب  لاـملا ) تیب  لوؤسم   ) نزاـخ دزن  دـیامرف : یم  .مدـنمزاین  نم  دـیوگ : یم 

نآ دزیر ، یم  شنماد  هب  ار  اه  لوپ  نوچ  .ریگرب و  ار  تیاه  هماج  دـیوگ : یم  وا  دور ، یم  نزاـخ  دزن  درم  نآ  هک  یماـگنه  یهدـب ،
ار اه  لوپ  هاگ  نآ  متـسه ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  تما  دارفا  نیرت  راک  عمط  نم  دـیوگ : یم  دوخ  اب  دوش و  یم  نامیـشپ  صخش 

(2) .میریگ یمن  هرابود  میا  هداد  هچنآ  ام  دنیوگ : یم  وا  هب  دوش و  یمن  هتفریذپ  وا  زا  یلو  دنادرگ ، یمرب 

نینمؤم يارب  لوسر و  ادخ و  يارب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تحیصن   - 6

هک یتایاور  ماـمت  دـنک ، یم  تلـالد  ینعم  نیا  رب  تسا و  ترـضح  نآ  يارب  اـعد  بجوم  عرـش  لـقع و  مکح  هب  نیواـنع  نیا  ماـمت 
قح هب  مدرم  تیاده  و  دالب ، تینما  ادـخ و  نانمـشد  نتـشک  و  هَّللا ، هملک  يالعا  ادـخ و  نید  يایحا  رد  ترـضح  نآ  شالت  هرابرد 

هدمآ ترضح  نآ  ترایز  رد  هچنآ  رب  هفاضا  هدش ، دراو 

ص:407

.53/34 راونالا : راحب  . 770 - 1

.51/92 راونالا : راحب  . 771 - 2
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تیاور بانج  نآ  زا  هک  یترایز  زا  دعب  ياعد  رد  زین  .هاوخریخ و  تسرپرس  يا  وت  رب  مالس  ُحِصاّنلا ؛» ُِّیلَولا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » هک
.تسا هدمآ  نومضم  نیمه  هدش 

ام هب  ار  رما  و  دـیوش ، میلـست  اـم  هـب  دـینک و  هـشیپ  ار  ادـخ  ياوـقت  سپ  تـسا : نـینچ  ترـضح  نآ  فیرـش  تاـعیقوت  زا  یکی  رد  و 
امـش زا  هچنآ  دـینکن  شالت  و  دـش ، زاغآ  ام  زا  زین  نید ] رما  هب   ] ندـش دراو  هک  نانچ  مه  تسا  ام  يوس  هب  تشگزاب  هک  دـیراذگاو 

اب دیزاس  دوخ  دصقم  ار  ام  و  دیـشاب ، هتـشادن  پچ  هب  فارحنا  تسار و  هب  لیامت  و  دـیرادرب ، هدرپ  دـییامن و  فشک  هدـنام  هدیـشوپ 
(1) .تسا هاوگ  دهاش و  امش  نم و  رب  دنوادخ  مدرک و  یهاوخریخ  تحیصن و  ار  امش  نم  هک  نشور ، ّتنس  يانبم  رب  یتسود 

.تسا یفاک  تترخآ  ایند و  لاح  حالص  يارب  هک  تسا  هتفهن  یفیطل  ياه  تمکح  نخس  نیا  رد 

و»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تیالو   - 1

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تیالو   - 1

هک تسا  يروما  نیرت  مهم  زا  ام ، رب  ترضح  نآ  تیالو  زین  و  ترضح ، نآ  هب  تبسن  ام  يالو  و  دنوادخ ، يارب  ترضح  نآ  تیالو 
: دوش یم  ثحب  عوضوم  هس  اجنیا  رد  .تسا  ترضح  نآ  يارب  اعد  هزیگنا  بجوم و  یعرش  یلقع و  لیلد  هب 

ص:408
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دنوادخ هب  تبسن  ترضح  نآ  تیالو  لّوا -  عوضوم 

نینمؤم همه  نیاربانب  تسادخ ، ّیلو  دراد  یم  تسود  ار  دنوادخ  هکره  سپ  تسا ، ّتبحم  ینعم  هب  واو -  حـتف  هب  اجنیا -  رد  تیالو 
ٌفْوَخ ِهَّللا ال  َءآِیلْوَأ  َّنِإ  الَأ  : » نآرق تایآ  زا  تسا  ینعم  نیا  رب  لـیلد  دنـشاب و  یم  ّلـجوّزع -  دـنوادخ - ياـیلوا  حـلاص ، هتـسیاش و 

، دنوش نیگهودنا  هن  تسه و  نانآ  رب  یسرت  هن  ادخ  يایلوا  هک  دیشاب  هاگآ  (1) ؛ َنوُقَّتَی » اُوناکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنُونَزْحَی  ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع 
.دشاب ءایلوا  ریسفت  نایب و  َنوُقَّتَی » اُوناکَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا   » هک نیا  ربانب  .دنتخاس  هشیپ  يوقت  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  هَّللا  دـبعوبا  تفگ : هک  هدرک  تیاور  رمع  نب  لّـضفم  زا  دوـخ  دنـس  هب  ینیلک  مالـسالا  هقث  تاـیاور : زا  و 
تروص رب  هک  یهورگ  سپ  دنا ؟ هدرک  يریگولج  نم  يایلوا  زا  هک  اه  نآ  دنیاجک  دنک ، ادن  يدانم  دوش  تمایق  زور  هاگره  دومرف :

ینمشد و نانآ  اب  دنا و  هدرک  ّتیذا  ار  نینمؤم  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا  دوش : یم  مالعا  هاگ  نآ  .دنزیخاپب  تسین  تشوگ  ناشیاه 
(2) .دنربب منهج  هب  ار  هورگ  نآ  ات  دوش  یم  رما  سپ  .دندیزرو  ّربکت  ناشنید  ردو  دندومن ، تفلاخم 

هب هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  یتقو  دومرف : هک  هدمآ  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترـضح  زا  بلغت  نب  نابا  تیاور  هب  باتک  نامه  رد  و 
یکی سک  ره  هلآو ! هیلع  هللا  یلصدمحم  يا  دومرف : دنوادخ  تسا ؟ هنوگچ  وت  دزن  نمؤم  لاح  اراگدرورپ ! تفگ : دش ، هدرب  جارعم 

(3) .مراد ار  باتش  نیرتشیب  مدوخ  يایلوا  يرای  يارب  نم  هدرک و  گنج  نم  اب  اراکشآ  دنک ، تناها  ارم  يایلوا  زا 

ص:409

هیآ 62 و 63. سنوی ، هروس  . 773 - 1
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یم يرای  ار  وا  تسا  دنوادخ  تسود  نمؤم  دومرف : هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یحیحص  دنس  هب  باتک  نآ  رد  زین  و 
.دسرت یمن  وا  ریغ  زا  دیوگ و  یمن  يزیچ  وا  رب  ّقح  زج  و  دنک ،

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  دومرف : هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  هَّللا  دـبع  یبا  ترـضح  زا  دوـخ  دنـس  هب  باـتک  ناـمه  رد  و 
هک نآ  ره  دـمحم ! يا  دومرف : نم  هب  درک و  یحو  هچنآ  درک  یحو  نم  هب  باـجح  تشپ  زا  درب و  جارعم  هب  ارم  مراـگدرورپ  دومرف :

نیا اراگدرورپ ! متفگ : .میامن  گنج  وا  اب  دـنک  گنج  نم  اب  هکره  و  هتفرگ ، رگنـس  نم  گـنج  هب  دـنک  راوخ  ارم  ناتـسود  زا  یکی 
(1) .ما هتفرگ  نامیپ  وت  رب  تیالو  هب  امش  هیِّرذ  وت و  ّیصو  وت و  يارب  هک  تسا  یسک  وا  دومرف : تسیک ؟ وت  ّیلو 

تسین يدیدرت  ادخ  نانمشد  اب  ینمـشد  ضغب و  بوجو  ادخ و  يایلوا  یتسود  ّتبحم و  بوجو  رد  میوگ : یم  یتسناد  ار  نیا  نوچ 
.دنراد تلالد  نآ  رب  زین  لقن  لقع و  تسا ، ام  بهذم  تایرورض  زا  هکلب 

.دشاب هتشادن  نایب  هب  زاین  دیاش  لقع : اّما 

: مینک یم  افتکا  تیاور  دنچ  رکذ  هب  نّمیت -  باب  زا  ام -  یلو  تسا  رتاوتم  لقن : اّما  و 

نینمؤملا ریما  هک  تسا  يورم  شّدج  زا  شردپ  زا  مالسلا  هیلعداوج  ماما  یناث  رفعجوبا  ترضح  زا  یحیحـص  دنـس  هب  یفاک  رد   - 1
رارق يروای  ژد و  رون و  نادیم و  نآ  يارب  دیرفآ و  ار  مالسا  دنوادخ  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع 

ص:410
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نایعیش منادناخ و  نم و  نآ  نارای  راصنا و  اّما  تسا ، فورعم  یکین و  نآ  ژد  و  تمکح ، نآ  رون  نآرق و  مالـسا  نادیم  هصرع  داد ،
لها هب  ارم  لـیئربج  مدـش ، هدرب  اـیند  نامـسآ  هب  جارعم  رد  یتقو  هک : دـیرادب  تسود  ار  ناشنایعیـش  نم و  نادـناخ  سپ  .میتـسه  اـم 

ات ّتبحم  نیا  هک  درپـس ، تعیدو  هب  ناگتـشرف  لد  رد  ار  ناشنایعیـش  منادـناخ و  ّتبحم  نم و  ّتبحم  دـنوادخ  درک ، یفرعم  نامـسآ 
 - دـنوادخ سپ  دومن ، یفرعم  نیمز  لها  هب  ارم  و  دروآ ، دورف  نیمز  لها  تمـس  هب  ارم  سپـس  تسا ، تناما  اـه  نآ  دزن  تماـیق  زور 
زور ات  ارم  تناما  نم  تّما  نانمؤم  نیاربانب  .داد  رارق  متّما  نینمؤم  ياه  لد  رد  ار  ناشنایعیـش  نم و  نادـناخ  نم و  ّتبحم  ّلـجوّزع - 

ّلجوّزع دنوادخ -  دنک -  رپ  ار  اه  نارود  همه  هک  شرمع -  مامت  رد  نم  تّما  زا  یسک  رگا  هک  دیشاب  هاگآ  .دننک  یم  ظفح  تمایق 
دنوادخ دیامن ، تاقالم  دشاب  هتشاد  لد  رد  ار  منایعیـش  منادناخ و  ضغب  هک  یلاح  رد  ار  ّلجوّزع -  يادخ -  یلو  دنک  تدابع  ار  - 

(1) .دیاشگن قافن  هب  زج  ار  شا  هنیس 

ترـضح رازگتمدـخ  جاّرـس و  هک  اـم -  باحـصا  زا  یکی  زا  كاحـضلا  نب  بوقعی  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  لوصا  رد  نینچمه   - 2
يارب ار  شناتسود  زا  يا  هّدع  نم و  دوب ، هریح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا : هدروآ  نینچ  دوب -  مالسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا 

اه نآ  زا  ام  موش ! تیادـف  مدرک : ضرع  دـمآ ، نایم  هب  یموق  زا  نخـس  متـشگزاب و -  دـیوگ : هک  اـجنآ  اـت  داتـسرف -  يراـک  ماـجنا 
: دومرف .يرآ  مدرک : ضرع  دییوج ؟ یم  يرازیب  اه  نآ  زا  امش  دنرادن ، اه  نآ  میراد  ام  هک  يداقتعا  نآ  نوچ  مییوج ، یم  يرازیب 

ص:411
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.ریخ موش ، تیادـف  مدرک : ضرع  مییوجب ؟ يرازیب  امـش  زا  هک  تسا  هتـسیاش  دـیناد ، یمن  امـش  هک  تسه  ییاهزیچ  مه  اـم  دزن  سپ 
هب دنگوس  هن  مدرک : ضرع  دزادـنیب ؟ رود  ار  ام  دـنوادخ  دـیاب  سپ  تسین  ام  دزن  هک  تسه  دـنوادخ  دزن  یبلاطم  نینچمه  و  دومرف :
ود یضعب  مهس و  کی  اه  ناملسم  زا  یـضعب  دییوجم ، يرازیب  اه  نآ  زا  دیرادب و  تسود  ار  اه  نآ  سپ  دومرف : .مدرگ  تنابرق  ادخ 

(1) .دنراد نامیا  زا  مهس 

.تسا هدمآ  یفاک  لوصا  نامی  تاجرد ا  باب  رد  تسا و  ینالوط  ربخ  نیا 

نیرت مکحم  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  هَّللا  دبعوبا  ترـضح  زا  روکذـم  باتک  رد  هَّللا » یف  ّبحلا   » باب رد   - 3
عنم ادخ  هار  رد  و  دشخبب ، ادخ  هار  رد  و  دریگ ، مکح  ادـخ  هار  رد  و  دـنک ، ّتبحم  ادـخ  هار  رد  صخـش ]  ] هک نیا  نامیا  ياه  هریگ 

(2) .دنک

زا کی  مادـک  دومرف : هک  هدـمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  زا  ترـضح  نآ  زا  تیاور  روبزم  باتک  زا  باب  نامه  رد  زین  و   - 4
.تاکز دنتفگ : یـضعب  .زامن  دنتفگ : یـضعب  و  دنناد ، یم  رتهب  شلوسر  ادخ و  دـنتفگ : باحـصا  تسا ؟ رت  مکحم  نامیا  ياه  هریگ 

ره يارب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  هاگ  نآ  .داهج  دنتفگ : یضعب  .هرمع و  جح و  دنتفگ : یـضعب  .هزور و  دنتفگ : یخرب 
ادخ هار  رد  ضغب  ادخ و  هار  رد  ّتبحم  نامیا  ياه  هریگ  نیرت  مکحم  اّما  و  تسین ، اه  نیا  یلو  تسه  یتلیـضف  دیتفگ  هچنآ  زا  کی 

.تسا ادخ  نانمشد  زا  يرازیب  ادخ و  ناتسود  یتسود  و 

نید دـشاب ، هتـشادن  نـید  رطاـخ  هـب  مـشخ  نـید و  هار  رد  یتـسود  سک  ره  تـسا : يورم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ترــضح  زا  و   - 5
(3) .درادن
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یم دش ، نشور  بلطم  نیا  نوچ  و  دراد ، تلالد  ادخ  ناتسود  ایلوا و  ّتبحم  بوجو  رب  هک  تسا  رابخا  زا  یتمسق  اه  نیا  میوگ : یم 
لماک نمؤم  هچره  و  دوب ، دهاوخ  رتدیدش  مه  نامیا  لها  هب  تبـسن  ّتبحم  دشاب ، رت  لماک  نامیا  هچره  هک  تسین  يدـیدرت  میوگ :

نیب هک  تسا  یناـمیا  طاـبترا  ببـس  هب  ّتبحم  نیا  هک  اریز  دـشاب ، رتشیب  رتدـیدش و  وا  هب  تبـسن  ّتبحم  هک  تسا  هتـسیاش  دـشاب  رت 
.دراد دوجو  نینمؤم 

رت يوق  رتدیدش و  تسا  نآ  هلق  تیالو و  هوک  نامیا و  هریگ  لصا و  هک  تنامز  ماما  هب  تبسن  وت  ّتبحم  هک  تسا  بجاو  نایب  نیا  اب 
نانچ يرادب  تسود  رتشیب  مه  تدوخ  زا  هکلب  دنزرف و  ردپ و  زا  ار  ترـضح  نآ  دیاب  هکلب  دشاب ، نینمؤم  مامت  هب  تبـسن  ّتبحم  زا 

اهَداسَک َنْوَشَْخت  ٌهَراِجتَو  اـهوُُمْتفَرَْتقا  ٌلاْومَأَو  ْمُُکتَریِـشَعَو  ْمُکُجاوْزَأَو  ْمُُکناوْخِإَو  ْمُکُؤآـْنبَأَو  ْمُکُؤآـبآ  َناـک  ْنِإ  ْلـُق  : » هفیرـش هیآ  هک 
نادنزرف ناردپ و  هچنانچ  وگب  (1) ؛ ِهِْرمَِأب » ُهَّللا  َِیتْأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلِیبَس  ِیف  ٍداهِجَو  ِِهلوُسَرَو  ِهَّللا  َنِم  ْمُْکَیلِإ  َّبَحَأ  اهَنْوَضَْرت  ُنِکاسَمَو 

هک ییاـه  لزنم  و  دیـسرت ، یم  نآ  يداـسک  زا  هک  یتراـجت  دـیا و  هدرک  عـمج  هک  یلاوـما  نادـنواشیوخ و  نارـسمه و  ناردارب و  و 
شذفان یمتح و  رما  دنوادخ  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  دیراد ، تسود  رتشیب  وا  هار  رد  داهج  وا و  لوسر  ادخ و  زا  ار ، تسا  امش  دنیاشوخ 

هللا یلصادخ  لوسر  هک  تسا  لوقنم  عیارشلا  للع  زا  نآ  ریغ  مالـسلاراد و  رد  هک  یثیدح  زین  و  دراد ، تلالد  نآ  رب  .دزاس  يراج  ار 
هب و  مشاب ، رت  بوبحم  شدوخ  زا  وا  دزن  نم  هک  نیا  ات  دروآ  یمن  نامیا  يا  هدنب  چیه  دومرف : هلآو  هیلع 
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نم تاذ  و  درادب ، تسود  رتشیب  شدوخ  نادناخ  زا  ارم  نادناخ  و  دشاب ، هتشاد  ّتبحم  رتشیب  شدوخ  ناگتـسب  ترتع و  زا  نم  ترتع 
(1) .دشاب رت  بوبحم  شدوخ  تاذ  زا  وا  دزن 

هتکن

اه نآ  هلیـسو  هب  هک  دراد  يراکـشآ  ياـه  هناـشن  راـثآ و  یلو  یناـسفن ، تسا  یتیفیک  یبلق و  تسا  يرما  ّتبحم  هک  تسین  هدیـشوپ 
اعد رد  دوش  بیاغ  ترظن  زا  رگا  هک : نیا  اه  هناـشن  نآ  هلمج  زا  دوش ، یم  هتخانـش  بوبحم  هب  تبـسن  وت  ّتبحم  بتارم  تاـجرد و 

هتـسیاش دـنزرف  هاـگره  هک  ینیب  یمن  رگم  يوش ، نیگمغ  وا  يارب  دـهد  خر  شیارب  یتبیـصم  رگا  و  يزروب ، ماـمتها  وا  يارب  ندرک 
وا رکف  زا  تزور  بش و  زا  یتعاس  چـیه  ینادـن ، ار  شیاـج  هک  دورب  يرفـس  هب  دـنزرف  نآ  یـشاب و  هتـشاد  يا  هتـسراو  يور  شوخ 
هب زج  راک  نیا  ایآ  دننک ، اعد  وا  يارب  هک  ینک  یم  اضاقت  نیحلاص  نینمؤم و  زا  و  ینک ، یم  اعد  شیارب  هتـسویپ  يور و  یمن  نوریب 
وا هک  درذگ  یم  امـش  رب  يزور  ایآ  یتسه  تدوخ  يالوم  ّتبحم  یعّدم  هک  یـسک  يا  نیاربانب  تسا ؟ دیدش  هقالع  ّتبحم و  رطاخ 

.دیرامشب تمینغ  ار  تصرف  دینک و  رایسب  اعد  شیارب  وا  تبیغ  رد  سپ  ینکن ؟ شومارف  ار 

: میشاب هتشاد  تیّدج  ششوک و  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  رد  هک  تسا  نیا  یضتقم  ام  یتسود  هکنیا  مود -  عوضوم 

روـظنم یلو  تسا ، حـضاو  ًـالماک  رما  نیا  و  تسا ، هتخیمآ  ناـنآ  تشرـس  اـب  هتفهن و  رـشب  دارفا  داـهن  رد  بوـبحم  يارب  ندرک  اـعد 
لابند اجنیا  رد  ار  يرگید 
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هک دراد  يا  همّدقم  هب  زاین  بلطم  نیا  حیضوت  .میرادب  مدقم  ییاعد  ره  رب  ار  ترـضح  نآ  يارب  ياعد  تسا  مزال  هک : نیا  مینک  یم 
اه نآ  نیموـس  اـه  هزیگنا  نیا  نیرتلماـک  نیرت و  مهم  .یکین  عـفن و  تّذـل و  تسا : زیچ  هس  ّتبحم  بابـسا  اـه و  هزیگنا  میروآ ، یم 

.ددرگ یمرب  ببس  نیا  هب  مه  مود  لّوا و  ببس  ود  نآ  تفگ : ناوت  یم  هکلب   (1)، تسا

ای يزیچ  دوجو  دـنادب  ناـسنا  هاـگره  هک  دـشاب ، کـین  ریخ و  هوجو  زا  یهجو  هب  يزیچ  دوجو  هک  تسا  نیا  ریخ  یکین و  زا  روظنم 
رتـشیب شریخ  هچره  دـسرن و  وا  هب  ریخ  نآ ، زا  هک  دـنچره  دراد  یم  تسود  ار  نآ  عـبط  يور  زا  تـسا  ریخ  یکین و  هیاـم  یـصخش 

هک لاح  .وا  دوجو  ياه  ریخ  تخانـش  تفرعم و  تاجرد  بسحرب  هتبلا  ددرگ ، یم  رتدایز  وا  هب  تبـسن  ناسنا  ّتبحم  هقـالع و  دـشاب 
 - فیرـشلا هجرف  هَّللا  لّجع  تّجح -  ترـضح  ام  يالوم  دوجو  رد  ّتبحم  بجوم  ياه  هزیگنا  مامت  هک  نادب  یتسناد  ار  همّدقم  نیا 

.تسا عمج 

تذل هک  تسا ؟ وا  لاصو  هب  فّرـشت  ترـضح و  نآ  كرابم  لامج  ترایز  زا  رتالاب  رت و  نیریـش  نمؤم  يارب  تّذل  مادک  تّذل ، اّما 
یم هآ  شرادید  قوش  يور  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اذل  مرامـشب ، مناوت  یمن  هک  تسا  دایز  يردق  هب  نآ  ینطاب  يرهاظ و  ياه 

(2)  -. تسا هدمآ  ینامعن  تبیغ  رد  یثیدح  رد  هک  نانچ  دیشک - 
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، دـسر یم  قیالخ  هب  ترـضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  اه  هرهب  عفاـنم و  ماـمت  یتسناد  باـتک  موس  شخب  رد  هک  روط  ناـمه  عفن : اـّما  و 
ِهِیف ْتَعِمُج  ْدََـقل  : » یبرع هب  دـنا  هتفگ  شوـخ  هچ  و  تسا ، ترـضح  نآ  روـهظ  رب  فـقوتم  هـک  یـصوصخم  راـثآ  عفاـنم و  رب  هفاـضا 

.تسا هدیدرگ  عمج  وا  رد  اه  یبوخ  همه  هک  یتسار  هب  اهُّلُک ؛» ُنِساحَملا 

: دنا هدورس  یسراف  هب  و 

[ يراد یسیع  مد  یسوم  فک  فسوی  خر  ]

يراد اهنت  وت  دنراد  همه  نابوخ  هچنآ 

ملع زا  یکدنا  زج  هک  مینک ، كرد  ار  اه  نآ  هک  نیا  زا  تسا  رت  نییاپ  ام  ياه  هشیدنا  هاتوک و  ام  ياه  لقع  شدوجو : تاریخ  اّما  و 
تاریخ هب  تبسن  شتفرعم  هک  ره  .دبای  یمرد  ار  بلطم  دوخ  مهـس  هزادنا  هب  ینمؤم  ره  مهف و  ردق  هب  سک  ره  یلو  میا ، هدشن  هداد 

ّتبحم و لامک  زا  اعد  رد  شـشوک  ماـمتها و  هک  اریز  تسا ، رت  مهم  وا  رظن  رد  ندرک  اـعد  دـشاب ، رتشیب  باـنج  نآ  فیرـش  دوجو 
مهیلع همئا  ماـمتها  تّدـش  هوجو  زا  یکی  نیا  دوـش و  یم  لـصاح  تفرعم  لاـمک  زا  ّتبحم  لاـمک  و  دریگ ، یم  همـشچرس  یتـسود 

لّوا رد  مه  رگید  هوجو  زا  یضعب  .دشاب  یم  دنوادخ  هاگرد  زا  شجرف  لیجعت  تساوخرد  بانج و  نآ  يارب  ندرک  اعد  رد  مالـسلا 
.دمآ دهاوخ  يرتشیب  حیضوت  اب  متفه  شخب 

هک دشاب ، یم  شجرف  يارب  اعد  رد  ام  شـشوک  مامتها و  بجوم  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  ام  يالو  ّتبحم و  یتسود و  هک : نیا  هجیتن 
.یلاعت هَّللا  ءاش  نا  مینک  اعد  بانج  نآ  يارب  تسا  مزال  تسا  ام  هب  طوبرم  هچنآ  نامدوخ و  يارب  ندرک  اعد  زا  رت  شیپ  رتشیب و 
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ام رب  ترضح  نآ  تیالو  موس -  عوضوم 

هک تسا  نامه  ام  رب  ترضح  نآ  تیالو  زا  روظنم  و  تسا ، یتسرپرس  ءالیتسا و  هطلـس و  ینعم  هب  واو -  رـسک  هب  اجنیا -  رد  تیالو 
نآ هب  .تسا  رتراوازس  ناشدوخ  هب  تبسن  نانآ  زا  نانمؤم  هب  تبـسن  ربمایپ  (1) ؛ ْمِهِسُْفنَأ » ْنِم  َنِینِمْؤُملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلَا  : » هفیرـش هیآ  رد 

.دوش هعجارم  اجنادب  میدروآ ، هدنب  رب  اقآ  ّقحرد  موس  شخب  ردار  یثیدح  هک  نانچ  هدش ، حیرصت 

دوخ رب  تسا ، یلوا  رت و  هتـسیاش  ام  دوخ  زا  تسا ، ام  هب  قلعتم  هچنآ  مامت  رد  ترـضح  نآ  هک  میـشاب  هتـشاد  رواب  نیقی و  هاـگره  و 
.میرادـب و مّدـقم  مینادـب و  رت  هتـسیاش  یلوا و  ار  ترـضح  نآ  تسا  ام  هقالع  دروم  هک  ییاهزیچ  همه  رد  هک  تسناد  میهاوخ  مزـال 

ِیف ِیتَدارِإَو  یِِجئاوَحَو  ِیتَِبلَط  َمامَأ  ْمُکُمِّدَقُمَو  : » میناوخ یم  هک  دشاب  روظنم  ینعم  نیمه  هعماج  ترایز  ترابع  رد  هک  دراد  لامتحا 
.مراد یم  مّدقم  مدوخ  ياه  میمصت  اهزاین و  اه و  هتساوخ  رب  ار  امش  و  يِرُومُأَو ؛» ِیلاوْحَأ  ِّلُک 

نیا رب  تلالد  زین  يوبن  ثیدـح  رد  و  میرادـب ، مّدـقم  ار  بانج  نآ  روما  مامت  رد  ام  هک  تسا  نیا  بجوم  ترـضح  نآ  تیـالو  سپ 
نآ هک  تسا  هتـسیاش  سپ  دـشاب ، یم  راـکزیهرپ  ره  حالـص  ریخ و  ره  دـیلک  هک  تـسا  اـعد  روـما  نـیرت  مـهم  زا  .تشذـگ و  ینعم 

.مینادب رتراوازس  تیفاع  جرف و  يارب  ياعد  رد  تسام  هقالع  دروم  هکره  دوخ و  رب  ار  ترضح 

.میدومن نایب  يوق  لیالد  یفاک  ّدح  هب  عوضوم  هس  نیا  رد  و 
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مالسلا هیلع  ترضح  نآ  لاصو  ترضح 2 -  نآ  لاصو 

جئاوح نیرت  مهم  نانآ و  ياـهاعد  نیرتشیب  هک  تسا  ناـفراع  هتـساوخ  تیاـهن  و  ناقاتـشم ، يوزرآ  نیرخآ  ناتـسود و  جـئاوح  ّمها 
هتفگ شوخ  هچ  دـنز ، یم  رود  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نسحلا -  نب  تّجح  نامز  ماما  لاصو  رد  لیجعت  هلأـسم  نوماریپ  ناـشیا 

: دنا

ُمُْکیَلَع ِنافَسأَی  ِیفْرَطَو  يِداُؤف 

يِْدنِع ُمُکُرْکِذَو  یِحوُر  ُمُکَْدنِعَو 

ُمُکارَأ یّتَح  َْشیَعلا  ُُّذلَأ  ُتَْسلَو 

ِْدلُخلا ِهَّنَج  ْوَأ  ِسْوَدْرِفلا  ِیف  ُْتنُک  َْولَو 

.تسا نم  دزن  امش  دای  امش و  شیپ  ملد  ناج و  و  تسا ، رابفسا  امش  رب  ما  هدید  لد و 

.مشاب نادواج  تشهب  ای  سودرف  رد  هک  دنچره  منیبب ، ار  امش  هک  نیا  ات  مرب  یمن  تّذل  یگدنز  زا  نم 

ار اه  نآ  لاح ، ره  رد  میالوم  ندروآ  دای  لاصو و  ناـمز  هب  قاـیتشا  رد  هلجعاـب  هدیـسر و  رطاـخ  هب  هک  یندـناوخ  نیون  تاـیبا  زا  و 
: تسا تایبا  نیا  ما  هتشون 

اعَرْسَأَف ِقارِفلا  ِیف  ِیبابَش  ّیلََوت 

اعَّدَوَف ِلیِحَّرلِاب  يِرْمُع  َنَذآَو 

ْنُکَأ َْملَو  ًارْهَد  ِلْصَولا  ِقْوَِشب  ُْتیَیَح 

اعِّتَمَتُم ِهِراکِْذت  يوِس  ْیَِشب ٍء 

ینُملا َهَیاغ  ای  َکِیف  ِیقْوَش  َّدَتْشا  ِدَق 

اعَد ْنَم  َْریَخ  ایَو  یّلَص  ْنَم  َْریَخ  ایَو 

ٍِلئْوَم َْریَخ  ایَو  ٍدوُصْقَم  َْریَخ  ایَو 

یعَس ْنَم  َْریَخ  ایَو  یَّبل  ْنَم  َْریَخ  ایَو 

ِینَتْکََرت ْذِإ  يوَّنلا  ِیف  يِْربَص  َلاط  ْدَقَو 
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اعِّجَوَتُم ًایِکاب  ًابیِرَغ  ًابِیئَک 

ِیتَحارَو ِیْبلَق  َحْوَر  ای  ِیتَجْهُم  ایَف 

اعَّدَصَتَی ْنَأ  َداک  ِیْبلَقَف  ِیْنثِغَأ 

ْدِجَأ ْمَلَف  ِكُولُملا  ِباْوبَِأب  ُتْرَظَن 

اعَْزفَمَو ًاذالَم  ِیلاعلا  َِکباب  يوِس 

اخَّسلاَو ُلْدَعلاَو  ُفوُْرعَملا  َلََزن  ْذِإَو 

اعِضْوَم َكِءاِنف  ِیف  َّالِإ  َراتْخا  اَمَف 
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ُهَّنِإَف َكادَن  ْنِم  ٍْضیَِفب  ِیْنثِغَأ 

اعَْرتُم ُرْحَبلاَو  ُّرَبلا  ُْهنِم  َراص  ْدََقل 

ْمِهِّلُک ِْقلَخلِاب  ُضْرَألا  َخاس  َكالْوَلَف 

اعَجْضَم ِساّنِلل  ِضْرَألا  ُنوُُطب  َراصَو 

اهُعیِمَج ُلابِجلا  َّكَْدنِإ  َكالَْولَو 

اعَزْعََزت ِءآمَّسلا  ُناکْرَأ  َكالَْولَو 

ٌهَّبَح َكالَْول  ِضْرَألا  ِیف  ْتَتَبَن  امَو 

اعَْنیَأ َكُدوُجُو  الَْول  ٌرَجَش  الَو 

اَدب ٌرِّیَن  الَو  ٌسْمَش  ْتَقَرْشَأ  الَو 

اعَْصمَأ ُقْرَبلا  َالَو  ٌْنیَع  ْتَعَبَن  الَو 

ًهَمْعُط َكالَْول  ُءآدْعَألا  اَنَرَّیَصَو 

اعَّفَُلم ًابَْوث  ُّلُّذلا  اَْنیَلَع  َناکَو 

ْمُکِْریَِغب ِهاجَّنلِاب  ٍجان  َزاف  امَو 

اعَْکلَأ َناک  ْمُکِْریَغ  ْنِم  اهَّمَأ  ْنَمَو 

ِیَتبْرُکَو یِّمَه  َلاط  ِیبِیبَح  ِیبِیبَح 

اعَّیَضَتَأ ْنَأ  َْلبَق  ًاعیِرَس  ِیْنثِغَأ 

ِِقیالَخلا ِحْدَمَو  یِحْدَم  ْنَع  َْتَیلاعَت 

اعَفْرَأ َْتنُک  ْدَق  َكاْیلَع  ِیف  َلِیق  امَو 

.دمآ رس  هب  راظتنا  رد  رمع  تشذگ و  تعرس  هب  قارف  رد  ما  یناوج 

.ما هدربن  تّذل  يزیچ  زا  وا  دای  زج  هب  متسیز و  لاصو  قوش  هب  نم 
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.تسا دیدش  وت  هب  تبسن  مقوش  ناگدننک  اعد  نارازگزامن و  نیرتهب  يا  وزرآ ، ياهتنم  يا 

.ناگدننک یعس  نایوگ و  هیبلت  نیرتهب  يا  و  ناگدنهد ، هانپ  نیرتهب  اهدوصقم و  نیرتهب  يا 

.يا هتخاس  میاهر  دنمدرد  نایرگ و  بیرغ و  كانهودنا و  هک  دش  زیربل  وت  يرود  رد  مربص  هساک 

.دوش بآ  هصغ  زا  ملد  تسا  کیدزن  هک  سرب  مدایرف  هب  مناور  تحار  يا  مناج و  حور و  يا 

.مدیدن یهاگهانپ  وت  يالاو  هناتسآ  زج  مدرک  هاگن  هک  یناتسآ  ره  هب 
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.تسا هتفرگن  یلزنم  اج و  وت  هاگرد  زج  هدمآ ، دیدپ  ناهج  رد  تواخس  لدع و  فورعم و  هک  يزور  نآ  زا 

.تسا هتفای  توارط  نآ  هب  ایرد ، یکشخ و  زا  ملاع ، همه  هک  هد ، هانپ  ارم  دوخ  ششخب  ضیف  زا 

.دش یم  نامدرم  هاگباوخ  كاخ  لد  و  درب ، یم  ورف  دوخ  رد  ار  همه  نیمز  يدوبن  وت  رگا 

.تشگ یم  لزلزتم  نامسآ  ناکرا  يدوبن  وت  رگا  و  دش ، یم  هدیشاپ  مه  زا  اه  هوک  مامت  يدوبن  وت  رگا  و 

.تفای یمن  یباداش  یتخرد  چیه  و  دییور ، یمن  نیمز  زا  یهایگ  چیه  يدوبن  وت  رگا 

.دز یمن  یقرب  دیشوج و  یمن  يا  همشچ  چیه  و  دندناشفا ، یمن  رون  ناگراتس  دیشروخ و  و 

.دش یم  هدناشوپ  ام  رب  ّتلذم  گنن و  سابل  و  دنتخاس ، یم  دوخ  همعط  ار  ام  نانمشد  يدوبن  وت  رگا  و 

.تسا هلبا  دهاوخ  تاجن  امش  ریغ  زا  هکره  و  هتفاین ، تاجن  امش  ریغ  هب  سک  چیه 

.منامب او  هک  نآ  زا  شیپ  سرب  مدایرف  هب  دوز  دش ، ینالوط  ما  یتحاران  هصغ و  نم  بیبح  يا 

.يرترب وت  دوش  هتفگ  وت  يانث  رد  هچره  مییوگ ، وت  حدم  هک  ینآ  زا  رتالاب  وت 

ه»  » فرح

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  ّمه   - 1

دیدرت هب  مالسا و  لها  یناوتان  فعض و  رطاخ  هب  بانج  نآ  هودنا  ّمه و 
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یـضعب زا  رما  نیا  هک  نانچ  دـشاب ، یم  میراد  یـصاعم  رب  هک  يرارـصا  میوش و  یم  بکترم  هک  یناـهانگ  مدرم و  ياـه  لد  نداـتفا 
.دشاب یم  ّماع  ّصاخ و  رب  راوگرزب  نآ  هودنا  ندش  فرطرب  يارب  اعد  موزل  بجوم  هک  دوش ، یم  مولعم  ترضح  نآ  تاعیقوت 

ماـما زا  شخب  نیمه  رد  فـلا »  » فرح لّوا  رد  هک  تسا  یتـیاور  تسا ، ّتبحم  لـها  شور  هک  نیا  رب  هوـالع  بـلطم ، نـیا  رب  لـیلد 
.مینک یمن  هداعا  رگید  میدروآ ، مالسلا  هیلع  قداص 

قافن قاقش و  رفک و  ياهانب  مده   - 2

نآ بوجو  تیالو ، ثحب  رد  هک  تسا  نانمـشد  ضغب  مزاول  زا  هک  اریز  دشاب ، یم  ترـضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  تابجوم  هلمج  زا 
.میتشاد نایب  ار 

ناشکرـس و رفک و  لها  ياهانب  يزاس  ناریو  بیرخت و  روتـسد  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  نامزلا -  بحاص  یلوم  هک  نیا  رب  لیلد 
: هلمج زا  .تسا  تیاور  اعد و  دنچ  دنک ، یم  رداص  ار  ناقفانم 

.قافن كرش و  ياهانب  هدننک  ناریو  تساجک  هدمآ : تسا -  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هبدن -  ياعد  رد   - 1

هب دراذگ ، یم  اپ  ریز  ار  نیمز  برغ  قرش و  هک  نآ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  مئاق  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  لّضفم ، تیاور  هب   - 2
انب مالـسلا  اـمهیلع  یلع  نب  نیـسح  نتـشک  زا  سپ  هیلع -  هَّللا  هنعل  هیواـعم -  نب  دـیزی  هک  يدجـسم  دـیآ و  یم  نآ  دجـسم  هفوک و 

ناریو هدرک ،

ص:421

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياه  www.Ghaemiyeh.comیگژیو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 461زکرم  هحفص 445 

http://www.ghaemiyeh.com


(1) .نوعلم تسا  نوعلم  دزاسب  ار  نآ  هکره  تسین  ادخ  يارب  هک  يدجسم  زین  و  دزاس ، یم 

هدش لقن  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ام  يالوم  زا  ینیرحب  مشاه  دیس  هّجحملا  باتک  رد  هک  رایزهم  نب  میهاربا  نب  یلع  تیاور   - 3
 - تسا ناش  لاعفا  هیبش  ناشنانخـس  هک  هعیـش  ّصاوخ  زج  دوبن -  رگیدکی  يارب  امـش  رافغتـسا  رگا  رایزهم ! دـنزرف  يا  تسا : هدـمآ 

؟ مزاسن هاگآ  ربخ  زا  ار  وت  ایآ  درک -  زارد  ار  شتسد  و  رایزهم - ! دنزرف  يا  دومرف : سپـس  .دش  یم  كاله  تسا  نیمز  يور  هکره 
، داد دهاوخ  مایق  هزاجا  نم  هب  دنوادخ  دوش ، تعیب  ینایفـس  اب  و  دتفیب ، هار  ینامی  و  دنک ، تکرح  یبرغم  و  دنیـشنب ، كدوک  هاگره 
رب مزاـس و  یم  مدـهنم  ار  نآ  دجـسم  میآ و  یم  هفوـک  هب  هاـگ  نآ  منک ، یم  جورخ  درم  هدزیـس  دصیـس و  اـب  هورم  افـص و  نیب  سپ 

هّجَح مدرم  اب  و  منک ، یم  ناریو  زین  تسه  نآ  نوماریپ  ناراّبج  ياـه  ناـمتخاس  زا  هچنآ  و  میاـمن ، یم  اـنب  نآ  نیتسخن  ياـنب  ساـسا 
ار ود -  نآ  ینعی  تسا -  نآ  رد  هچنآ  منک و  یم  بارخ  ار  هرجح  سپ  مور ، یم  هنیدـم )  ) برثـی هب  مروآ و  یم  ياـجب  ار  مالـسالا 
زا کشخ  بوچ  ود  نآ  سپ  دنزیوآ ، راد  هب  ار  اه  نآ  کشخ  بوچ  ود  رب  عیقب  تمس  رد  مهد  یم  روتـسد  مروآ و  یم  نوریب  هزات 

نامـسآ يوس  زا  يا  هدـنهد  زاوآ  هک  دـندرگ ، یم  راچد  لّوا  هنتف  زا  رتدـیدش  يا  هنتف  هب  مدرم  هاگ  نآ  دـهد ، یم  گرب  اـه  نآ  ریز 
صلاخ نامیا  يارب  ار  شلد  هک  ینمؤم  زج  دنام  یمن  یقاب  نیمز  يور  رب  سپـس  ار ، اه  نیا  ریگب  نیمز و  يا  ربب  ورف  دنز : یم  گناب 

، تشگزاب دومرف : دوش ؟ یم  هچ  نآ  زا  سپ  نم ! ياقآ  يا  متفگ : .دشاب  هدرک 

ص:422
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َرَثْکَأ ْمُکاْنلَعَجَو  َنِیَنبَو  ٍلاْومَِأب  ْمُکانْدَدـْمَأَو  ْمِْهیَلَع  َهَّرَکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث  : » درک توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  .تعجر  تعجر ، تشگ ، زاب 
.میزاس رتشیب  ار  امش  دادعت  مییامن و  ددم  ینارسپ  لاوما و  هب  میهد و  هبلغ  نانآ  رب  ار  امش  سپس  (1) ؛ ًاریِفَن »

دنک یم  بارخ  ار  مارحلا  دجسم  دزیخاپب  مالسلا  هیلع  مئاق  هاگره  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ریـصبوبا ؛ تیاور  هب  راحب  رد   - 4
(2) .دنادرگزاب هدوب  نآ  رد  هک  ییاج  هب  ار  ماقم  و  دروآرد ، شقباس  عضو  هب  ات 

شدوخ یلـصا  هیاپ  هب  اـت  درک  دـهاوخ  بارخ  ار  مارحلا  دجـسم  مالـسلا  هیلع  مئاـق  هدـمآ : ترـضح  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد   - 5
دنادرگ و یمرب  دوخ  عضوم  هب  ار  هبعک  هناخ  دنادرگزاب و  شدوخ  لصا  هب  زین  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  لوسرلا  دجـسم  دـنادرگزاب و 

(3) .دراد یم  اپ  هب  ساسا  نامه  رب 

هفوک دجسم  زا  ینانخس  نمض  هک : هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  زا  دوخ  دنـس  هب  یـسوط  خیـش  تبیغ  زا  باتک  نامه  رد  و   - 6
بارخ هک  نآ  لاح  هب  ياو  دزاس و  مدهنم  ار  وت  هک  نآ  لاح  هب  ياو  دومرف : دوب ، هدش  هتخاس  لگ  تشخ و  لافـس و  زا  هک  درک  دای 

اب هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دهد ، رییغت  ار  حون  هلبق  هک  دنک  انب  ار  وت  رجآ )  ) هدش هتخپ  اب  هک  نآ  رب  ياو  و  دـیامن ، ناسآ  ار  تندرک 
(4) .دنتسه تّما  نابوخ  نانآ  هک  دشاب  هدوب  منادناخ  مئاق  تا ، هدننک  مدهنم 

هتفگ هدرک  رصتخم  ار  نآ  هک  یثیدح  نمض  ریصبوبا  زا  باتک ، نامه  رد  و   - 7

ص:423
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ار اه  نآ  دسرب و  اه  نآ  ساسا  هب  ات  ددرگ  مدهنم  هناگراهچ  دـجاسم  دـهد  یم  روتـسد  دوش ، هفوک  دراو  دزیخاپب  مئاق  هاگره  تسا :
هب درب ، یم  نیب  زا  ار  اه ) هقبط  ای   ) اه يدـنلب  هداد و  تعـسو  ار  دـجاسم  مامت  و  تخاس ، دـهاوخ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نابیاس  دـننام 

دهاوخ عارذ  تصش  هک  دهد  یم  تعسو  ار  اه  هارگرزب  و  دهد ، یم  رارق  هدوب ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  نامز  رد  هک  یبیترت  نامه 
بالـضاف و نکلاـب و  ره  و  مدرم ، روبع  هار  تمـس  هب  هک  يذـفنم  ره  و  دـنک ، یم  بارخ  دـشاب  هار  رـس  رب  هک  يدجـسم  ره  و  دـش ،
هک اجنآ  ات  دـهد ، یم  ندـیخرچ  دـنُک  روتـسد  وا  نامز  رد  ار  کلف  دـنوادخ  و  ددـنب ، یم  تسا  یمومع  هار  فرط  هب  هک  ار  ینادوان 

.دوش یم  امش  ياه  لاس  زا  لاس  هد  نوچمه  لاس  کی  هام و  هد  دننام  هام  کی  و  زور ، هد  نوچمه  وا  نامز  رد  زور  کی 

نامثع ای  نامثع  ای  ناشراعـش  رفن  رازه  هد  دـننک ، یم  جورخ  هرکـسدلا  هلیمر  رد   (1) یلاوم ناشکرـس  هک  درذگ  یمن  يدنچ  سپس 
ار اه  نآ  دور و  یم  ناشیوس  هب  وا  هاگ  نآ  دهد ، یم  وا  هب  ار  شریشمش  دناوخ و  یم  ارف  ار  یلاوم  زا  یکی  ترـضح  نآ  سپ  تسا ،
وا زا  شیپ  سک  چیه  هک  تسا  يرهـش  نآ  دور و  یم  هاش  لباک  يوس  هب  هاگ  نآ  .دراذگ  یمن  یقاب  ار  نانآ  زا  يدـحا  دـشک و  یم 

دوب دهاوخ  نآ  رد  شلزنم  هک  دیآ  یم  دورف  نآ  رد  دوش و  یم  ناور  هفوک  هب  سپـس  دیامن ، یم  حتف  ار  نآ  سپ  هدرکن ، حتف  ار  نآ 
(2) .دزاس یم  هراوآ  ار  برع  لئابق  زا  هلیبق  داتفه  و 

ص:424

يراصن دبعم  هد و  مان  هرکسد »  » و دنا ، هدیزگ  تنوکس  یبرع  دالب  رد  هک  دنـشاب  ییاه  برع  ریغ  یلاوم »  » زا روظنم  دیاش  . 791 - 1
روط هب  ثیدـح  نیا  تاملک  یـضعب  ینعم  دـشاب ، یم  تسا  یهـالم  بارـش و  اـه  نآ  رد  هک  ناـیمجع  ياـه  هناـخ  راومه و  نیمز  و 

{ مجرتم  } .ملاعلا هَّللاو  تسین ، مولعم  لیصفت 
.52/333 راونالا : راحب  . 792 - 2
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ناگدنب تیاده   - 3

یم ترضح  نآ  يارب  اعد  بجوم  هک  تسا  یقوقح  نیرت  میظع  زا  راوتسا ، شور  حیحص و  هار  هب  ادخ  ناگدنب  ییامنهار  تیاده و 
زا راـحب  لّوا  دـّلجم  رد  هک  یثیدـح  رد  هک  ناـنچ  تسا ، ناگدـنب  ندرک  هدـنز  ءاـیحا و  عاوـنا  نیرت  مهم  زا  رما  نیا  هک  اریز  دـشاب ،

(1) .تسا هتشگ  حیرصت  ینعم  نیا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلعرقاب  رفعجوبا  ترضح 

کی سک  ره  دومرف : هک  تسا  تیاور  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ًالـسرم  یلائللا  یلاوع  باتک  زا  لقن  هب  باتک  نامه  رد  و 
: دومرف دشورف ؟ یم  ار  وا  ایآ  هَّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : .تسا  هتخاس  دوخ  هدرب  ار  وا  هدش و  وا  ندرگ  کلام  دزومایب  یـصخش  هب  هلأسم 

(2) .دنک یم  یهن  رما و  وا  هب  یلو  هن ،

رون وترپ  زا  نامیا  لها  مامت  تیاده  هک  یتسناد  میدروآ  فیرـشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رـصع -  ماما  رون  ثحب  رد  هچنآ  زا  میوگ : یم 
رد لاـمکا  راـحب و  جاـجتحا و  رد  هک  هتخوـمآ  مدرم  هب  ماـکحا  فـلتخم  عاوـنا  زا  هچنآ  رب  هفاـضا  تسا ، ناـمزلا  بحاـص  ترـضح 

.دشاب یم  مزال  وا  قح  يادا  رطاخ  هب  ترضح  نآ  يارب  ندرک  اعد  نیاربانب  .تسا  هدمآ  بانج  نآ  تاعیقوت 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نارجه   - 4

نآ صلخم  ناتسود  يارب  راشف  هجنکش و  عاونا  نیرتدیدش  زا  نارجه ،

ص:425

.2/20 راونالا : راحب  . 793 - 1
.4/71 یلائللا : یلاوع  2/42 ؛ راونالا : راحب  . 794 - 2
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باب نیا  رد  هک  یتایاور  .دنا  هدومرف  هدعو  رایـسب  شاداپ  تبیغ ، نامز  رد  راشف  نیا  لمحت  ربص و  يارب  يور  نیمه  زا  تسا ، بانج 
باذـع و ندـش  فرطرب  يارب  اـعد  رد  ماـمتها  تیّدـج و  هـک  تـسین  يدـیدرت  هـتبلا  .دروآ  میهاوـخ  متــشه  شخب  رد  تـسا ، دراو 

.دوش یم  بآ  دنیب ، یم  تبیغ  نامز  رد  هچنآ  زا  نمؤم  لد  هک : هدمآ  ثیداحا  زا  یضعب  رد  .تسا و  نادنمدرخ  يرطف  یتحاران ،

: هدورس شوخ  ینعم  نیا  بسانم  ناتسود  زا  یکی 

یِمَدَو یِمَْحل  ِقارِفلا  َنِم  َباذ  ْدَق 

یَِملَأ ْمُْکَیلِإ  ِقْوَّشلا  َنِم  َّدَتْشاَو 

یِمَدَو یِْعمَِدب  ِیتَّصُغ  ُبَرْشَأ  ْمَک 

یِمَدَع يِدوُجُو  َْتَیل  ای  ُِربْصَأ  ْمَک 

.دش دیدش  مدرد  امش  قوش  زا  و  دش ، بآ  قارف  زا  منوخ  تشوگ و 

.مدش یم  تسین  شاک  يا  منک  ربص  یک  ات  مروخب ، نوخ  کشا و  اب  ار  ما  هصغ  هودنا و  ردقچ 

نینچ نارجه  درد  زا  مالسلا  هیلعرمالا  بحاص  ترضح  هب  باطخ  رد  داتفا  مرطاخ  هب  اهرحس  نیا  زا  یضعب  رد  هک  یتایبا  هلمج  زا  و 
: تسا

ْباذ ْدَق  ِیْبلَق  ُبِیبَح  ای  َكِرْجِه  ْنِم 

ْبایْطَألا َْنباَی  ََّیلِإ  ًارَظَن  ْرُْظنُا 

اْنُبت اْنُبتَف  اِنْبنَِذل  َْتبِغ  ْنِإ 

ْبابْحَِألل امَف  يدِعلا  َنِم  َْتفِخ  ْوَأ 

ْمُقَف َنیِّبِحُملا  یَلَع  اشَف  ُرْوَجلَا 

ْبابْرَألا ِّبَر  ِْرمَِأب  ًامِقَْتنُم  ای 

.نک هاگن  نم  هب  ناکاپ  دنزرف  يا  دش ، بآ  ملد  بیبح  يا  وت  نارجه  زا 

!؟ دننک هچ  ناتسود  سپ  یناسرت  نانمشد  زا  ای  هبوت ! مینک ، یم  هبوت  هک  يا  هدش  بیاغ  ام  ناهانگ  رطاخ  هب  رگا 

.همه راگدرورپ  نامرف  هب  هدنریگ ! ماقتنا  يا  زیخاپب  تفای ، عویش  ناتسود  رب  متس 
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ي»  » فرح

ام رب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تمعن )  ) دی  - 1

: دیوگ یم  رعاش  .تسا  دایز  رایسب  یبرع  نابز  رد  تمعن  ینعم  هب  دی  هملک  لامعتسا 

ٍِحلاِصب َّالِإ  َنامْعُّنلا  َرُکْذَأ  َْنلَو 

امُْعنَأَو ًاّیِدَی  يِْدنِع  َُهل  َّنِإَف 

.تسا اه  تمعن  اهناسحا و  نم  رب  ار  وا  هک  منکن ، دای  یکین  هب  زج  ار  نامعن  و 

(1) .تسا هتفگ  نایبلا  عمجم  رد  یسربط  خیش  هک  نانچ  دبع ، عمج  دیبع  لثم  دشاب ، یم  دی »  » عمج ریما »  » نزو رب  ّيِدی »  » و

دوجو هنارکـش  تسا  مزال  ام  رب  دسر ، یم  ام  هب  هیلع -  هَّللا  تاولـص  نامزلا -  بحاص  یلوم  دوجو  تکرب  هب  اه  تمعن  مامت  نوچ  و 
هک نانچ  تسا -  بجاو  تمعن  بحاص  رکش  دننام  تمعن  هطساو  رکـش  نوچ  .میروآ  ياجب  نآ  دننام  ندرک و  اعد  اب  ار  شترـضح 
نا زین  مجنپ  شخب  رد  .میدروآ  یبلاـطم  زین  شخب  نیمه  زا  ن »  » فرح رد  باـتک و  موـس  شخب  رد  هدـمآ -  تاـیاور  رد  ینعم  نیا 

.دمآ دهاوخ  يرتشیب  حیضوت  هَّللا  ءاش 

ُهَدَی َعَضَو  انُِمئاق  َماق  اذِإ  لاق : مالـسلا  هیلعرفعج  یبأ  نع  : » میروایب هدش  تیاور  راحب  جیارخ و  رد  هک  یثیدح  تسا  بسانم  اجنیا  رد 
ار دوخ  تسد  دزیخاپب  ام  مئاق  نوچ  دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ترضح  (2) ؛ ْمُهَقالْخَأ » ِِهب  َلَمْکَأَو  ْمَُهلوُقُع  ِِهب  َعَمَجَف  ِدابِعلا  ِسوُؤُر  یلَع 

.دوش یم  لماک  ناشقالخا  عمج و  ناشیاه  لقع  نآ  هلیسو  هب  سپ  دهن ، یم  ناگدنب  رس  رب 

ص:427

.3/218 نایبلا : عمجم  . 795 - 1
.52/328 راونالا : راحب  . 796 - 2
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.دهد یم  رارق  ناگدنب  مامت  رس  رب  اسآ  هزجعم  روط  هب  هک  تسا  يرهاظ  تسد  نیمه  روظنم  هتفگ : هللا  همحر  املع  زا  یکی 

همه رب  دزیخاـپب  ترـضح  نآ  هاـگره  دوش : نینچ  ینعم  هک  دـشاب  تموکح  اـی  تردـق  دـی »  » زا روظنم  هک  دراد  لاـمتحا  میوگ : یم 
ار قالخا  عمج و  ار  لوقع  هلیـسو  نیا  هب  و  دنکفا ، هیاس  اج  همه  رب  ترـضح  نآ  تموکح  و  دبای ، هطلـس  ددرگ و  یلوتـسم  ناگدنب 

.دنور یم  نیب  زا  داحلا  رفک و  روجف و  قسف و  لها  هک  اریز  دنادرگ ، لماک 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  نمُی   - 2

.ددرگ یم  مولعم  میدروآ  باتک  نیا  رد  هچنآ  زا  فیرشلا -  هجرف  هَّللا  لّجع  رصع -  ماما  دوجو  تنمیم 

هک دنچره  .منک  متخ  هدیدرگ ، يراج  منابز  رب  هدیـسر و  مرطاخ  هب  اه  بش  زا  یبش  هک  تیب  دنچ  اب  ار  شخب  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب 
ندیسر ملاح و  حالصا  يارب  ار  نآ  هک  گرزب  هب  کچوک  زا  تسا  يا  هیده  یلو  .تسا  رتالاب  نم  لاثما  نم و  حدم  زا  ترضح  نآ 

: میامن یم  میدقت  میاقآ  یلوم و  تعافش  هب  ترخآ  ایند و  رد  میاهوزرآ  هب 

ًادِمَْکنُم َراص  ِیْبلَقَو  ِینْزُح  َجاه  ْدَق 

اَدب َنیَِملاعِلل  ُُهنْسُح  ْنَم  ِرْجِِهل 

ًابَسَح يدُهلا  ُسْمَش  ًابَسَن ، يرَولا  ُْریَخ 

ادَشَتُْحمَو ًاناوْعَأ  ِْقلَخلا  ُلَْضفَأَو 

ِِهتَْبتُر ِكارْدِإ  ِیف  ِّبُّللا  وُذ  َراح  ْدَق 

ادَمَْخنِاَو ییْعَأ  ِِهتْعَن  ِیف  ُلْقَعلاَو 

ًهَِتباث َلابْجَألا  ُدَِجت  ِِهنُْمِیب 

ادَِدب اهَْتیَْفلَأ  ُُهتَمارَک  الَْول 

ص:428
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ٌهَرِّیَن ُراْمقَألاَو  ُسْمَّشلا  ِهِرُون  ْنِم 

ًادِمَْهنُم َناک  ام  یبَر  ْدَق  ِِهلْضَف  ْنِم 

ِِهِلئان ُْضیَف  الَْول  ُساّنلا  ِقَزُْری  َْمل 

اَدبَأ ْمِهِرْهَد  ِیف  ًهَعاس  اْوََقب  امَو 

ُُهِلئامَش َْتناک  یفَطْصُملا  ُِلئامَش 

ادَرَو ِِهفاصْوَأ  ِیف  ِرْکِّذلا  ُمَکُْحمَو 

اهَلَمْکَأ َقالْخَألاَو  َْملِعلا  َلَماکَت 

اِدلُو ْذِإ  َنیِح  ًاّرُط  ِسْدُقلا  ِِهتاذ  ِیف 

ْدَقَو ِءآمَّسلا  َناّکُس  ُهَّللا  ِِهب  یهاب 

اَدب ِْنیَسُحلا  ُْلتَق  ْذِإ  ِهَّللا  َیلِإ  اوّجَض 

ْمِهِِمئاِقب ًاْمتَح  ْمِقَْتنَأ  اُونُکْسا  ِنَأ 

ادَرَط ْوَأ  َمُولْظَملا  َبَراح  ْنَم    ّ ِلُک ْنِم 

.تسا هدرک  هریچ  ار  ناهج  شا  ییابیز  هک  یسک  نارجه  زا  هدش ، درد  زا  رپ  ملد  رو و  هلعش  مهودنا 

.ناوریپ نارای و  تهج  زا  قیالخ  نیرتالاو  و  بسح ، رد  تیاده  دیشروخ  بسن و  رد  مدرم  نیرتهب 

.تسا كّرحت  یب  هدنامرد و  شلالج  فیصوت  رد  لقع  و  توهبم ، تام و  شا  هبتر  كرد  زا  نادنمدرخ  هک  نآ 

يدید یم  هدیشاپ  مه  زا  ار  اه  نآ  دوبن  وا  تمارک  رگا  هدنام ، ياجرب  اه  هوک  وا  دوجو  نمی  زا 

.دنبای شرورپ  هدرم  ياه  نیمز  اه و  لد  وا  لضف  زا  و  دنکانبات ، هام  دیشروخ و  وا  رون  زا 

.دندنام یمن  هدنز  نیمز  رد  تعاس  کی  یتح  و  دندروخ ، یمن  يزور  مدرم  دوبن  شتسد  ضیف  رگا 

.تسا هدمآ  شا  هرابرد  یمکحم  تایآ  نآرق  رد  و  تسا ، ربمایپ  لیامش  نوچمه  وا  لیامش 

ص:429
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.دنا هتشاد  رارق  شسّدقم  تاذ  رد  دش  دلوتم  ردام  زا  هک  ماگنه  نامه  زا  دنتسه ، لامک  هلحرم  هب  وا  دوجو  رد  قالخا  ملع و 

هبال شهاگرد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ندـش  هتـشک  زا  هک  هاگ  نآ  دومرف ، تاهابم  نامـسآ  نانکاس  هب  تبـسن  وا  دوجو  هب  دـنوادخ 
.دندومن

مولظم اب  ناگدـننک  گنج  ناراکمتـس و  مامت  زا  تفرگ ، مهاوخ  ماقتنا  اه  نیا  زا  مئاق  هلیـسو  هب  ًامتح  نم  دـیریگ ! مارآ  هک  دومرف ) )
.مریگ یم  ماقتنا 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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